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Sammanfattning 

Titel: Perfect match? – Kombinationen av Knowledge Management & Human 

Resource Management i konsultbolag  

Författare: Nathalie Graner och Madeleine Gyllström 

Handledare: Rebecca Stenberg 

Bakgrund: Vi har identifierat kombinationen av Knowledge Management och Human 

Resource Management som intressant då denna konstellation behandlats sparsamt i 

tidigare studier. Det finns även intressanta samband i termer av personalomsättning som 

fångat vårt intresse.  

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en modell för att beskriva och förstå hur de 

teoretiskt bästa kombinationerna av Human Resource Management och Knowledge 

Management kan se ut. Modellen ska även testas empiriskt på konsultföretag för att se 

om de uppfyller idealkombinationerna. I modellen vill vi även beskriva på vilka sätt 

olika strategikombinationer kan påverka personalomsättningen.  

Definitioner: Stora delar av studien kretsar kring det teoretiska området Human 

Resource Management vilket vi har förkortat HRM. På samma sätt har Knowledge 

Management förkortats som KM.  

Genomförande: Studien är utformad dels som en litteraturstudie och dels som en 

komparativ fallstudie där empirin bygger på kvalitativa intervjuer med fyra svenska 

managementkonsultbolag.  

Resultat: De bästa kombinationerna av KM och HRM är enligt studien när de 

genomgående utgörs av personalisering eller kodifiering. Resultatet ger även en 

beskrivning av hur olika HRM-aspekter kan anpassas i linje med dessa bästa 

kombinationer. Studien visar även att företag (fallföretagen i denna studie) inte följer 

idealkombinationerna i praktiken samt att olika kombinationer kan få varierande 

effekter på företags personalomsättning.  

Sökord: Human Resource Management, Knowledge Management, Personnel turnover, 

Codification, Personalization 



 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Title: Perfect match? – The combination of Knowledge Management & Human Resource 

Management in consulting firms 

Authors: Nathalie Graner and Madeleine Gyllström 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background: We have identified the combination of Knowledge Management and Human 

Resource Management as interesting because of this constellation has been mentioned scarcely 

in previous studies. There also seem to be some interesting correlations with personnel turnover.  

Aim: The aim of this study is to describe and understand the theoretically best combination of 

Human Resource Management and Knowledge Management, by creating a model. The model is 

also going to be tested empirically through consulting firms, to see if they meet the ideal 

combination. With this model we also want to describe in what way the different combinations 

of strategies will affect the personnel turnover. 

Definitions: A huge part of this study concerns the theoretical area Human Resource 

Management, which we have entitled HRM. Similarly, Knowledge Management has been 

entitled KM. 

Completion: The study is designed both as a literature review and as a comparative case study 

in which empirical data has been collected through qualitative interviews with four Swedish 

management consulting firms.  

Results: The best combinations of KM and HRM are according to this study that strategies 

should consist of a thoroughgoing personalization or codification. The result also gives 

a description of how various HRM-aspects can be adapted in line with the best combination. 

The result stresses that the companies concerned in these case studies don’t follow these 

recommended combinations. The result also includes descriptions of the varying effects on 

personnel turnover that comes along with different combination of KM and HRM.  

 

Key Words: Human Resource Management, Knowledge Management, Personnel turnover, 

Codification, Personalization 
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1.0 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till varför denna uppsats är skriven. Kapitlet 

presenterar även varför vi anser att ämnet bör uppmärksammas. 

1.1 Bakgrund  

McDonald’s är enligt oss ett av världens mest välkända företag, i form av ett globalt 

franchiseföretag som är specialiserat på snabbmat och främst hamburgare. McDonald’s 

koncept ser likadant ut vart i världen man än befinner sig, då företagens alla 

restauranger karaktäriseras av standardiserade processer och nedskrivna rutiner 

(Schlesinger & Heskett, 1991). 

En gourmetrestaurang med ett antal specialinriktade kockar har till skillnad från 

McDonald’s troligtvis inte information om rutiner och tillvägagångssätt nedskrivet på 

samma sätt, utan i en restaurang av detta slag är det individerna som innehar kunskapen 

om hur maten ska lagas. 

Ovan har vi illustrerat två olika exempel för hur kunskap kan hanteras i företag. 

Processen för hur kunskap hanteras och överförs från en individ till en annan inom en 

organisation behandlas av teoribildningen Knowledge Management (Hansen, Nohria, 

Tierney, 1999), vilket vi hädanefter kommer att benämna KM. Hansen et al. (1999) 

beskriver två inriktningar av KM i form av ”codification” (kodifiering) och 

”personalization”(personalisering) som företag använder sig av och som vi har valt att 

ha som utgångspunkt i denna studie. En kodifieringsstrategi karaktäriseras bland annat 

av att information och kunskap om hur en verksamhet drivs finns nedskriven och snabbt 

kan överföras till nya medarbetare (Hansen et al., 1999) som i fallet med McDonald’s. 

Den andra KM-strategin personalisering, karaktäriseras av att denna kunskap finns 

lagrad i individerna och inte i skriftlig form (Hansen et al., 1999), vilket skulle kunna 

vara fallet med gourmetrestaurangen. Då kunskapen i en personaliserad organisation 

finns bunden i medarbetarna sker de främsta kunskapsutbytena muntligt mellan 

individerna på företaget (Hansen et al., 1999). Att en medarbetare väljer att sluta blir 



 

2 

 

enligt oss i linje med Alvesson (2004) på så sätt mer kritiskt för det personaliserade 

företaget med tanke på att personen riskerar att ta med sig sina specialistkunskaper bort 

från företaget, vilket i sin tur skulle kunna leda till kunskapsbrist av personens specifika 

kunskap. 

Ovan nämnde vi två exempel med skilda KM-strategier och i båda fallen är det viktigt 

att personalen arbetar i samförstånd med den valda strategin, vilket kan ses som en del i 

Human Resource Management som vi fortsättningsvis kommer benämna HRM. Detta är 

ett teoretiskt område som innefattar relationerna mellan organisationer och individer 

samt olika strategiska tillvägagångssätt som företag använder sig av för att hantera 

personal (Bredin, 2008). 

Edvardsson (2008) menar att då kunskap är beroende av människor, blir det viktigt för 

organisationer att hantera sin personal på rätt sätt. 

Detta kan exempelvis gestaltas genom att det för McDonald’s är centralt att skriva ner 

processer och information från verksamheten, samtidigt som det är viktigt att 

personalen stödjer detta och följer dessa rutiner. I exemplet med gourmetrestaurangen är 

det till skillnad från McDonald’s viktigt att personalen känner till varandras 

specialistkunskaper och främjar kvalitet framför effektivitet. 

Att kombinera KM och HRM är enligt flertal studier en konstellation som bland annat 

skulle kunna ge företag konkurrensfördelar (Haesli & Boxall, 2005).  

I de fall där KM-strategin och HRM-strategin inte är anpassade till samma inriktning 

menar Liao (2011) bland flera andra forskare att kombinationen istället bidrar till att 

strategierna motverkar varandra. I McDonald’s fall skulle en felvinklad HRM kunna 

innebära att personalen inte blev upplärd att följa standardiserade rutiner, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till stora brister i effektiviteten, som är mycket väsentligt för 

kodifierade företag. I teoretisk bemärkelse skulle detta betyda att McDonald’s 

kodifierade KM motarbetades av företagets mer personaliserade HRM vilket vi därmed 

menar kan leda till betydande negativa konsekvenser. 
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1.2 Problemdiskussion 

De två stora teoribildningarna Knowledge Management (KM) och Human Resource 

Management (HRM) är denna studies grund. Argumenten är många kring det faktum att 

de två teoribildningarna har starka kopplingar och bör anpassas till varandra. Svetlik 

och Stavrou-Costea (2007) anser exempelvis att kunskap inte kan hanteras utan 

människor då det är där kunskapen finns ursprungligen. Därmed menar de att det är 

svårt att hitta områden där HRM och KM inte möts. Theriou och Chatzoglou (2008) har 

likt många andra identifierat att ökad prestationsförmåga och konkurrenskraft kan 

uppnås om man ser till att KM och HRM strävar åt samma håll. Sarvary (1999) menar 

att det på dagens konkurrensfyllda marknad inte räcker med att organisationer har de 

bästa och smartaste individerna, utan att företagen även måste visa prov på den samlade 

kunskapsbasens styrka vilket gör valet av kunskapsstrategi viktigt. 

Den utgångspunkt vi väljer att ha gällande de två teoribildningarna är att KM är det 

befintliga och grundläggande strategivalet i företagssammanhang och att HRM i sin tur 

bör anpassas till den valda KM-strategin.  

“The firm’s HRM control system can be expected to contribute significantly to KM-

performance” (Liao, 2011 s. 495). 

De uppmärksammade intressanta samband och paralleller som vi har identifierat bland 

några av de tidigare gjorda studierna på området är bland annat att kodifierade KM-

strategier ofta länkas samman med HRM-strategier som fokuserar på att rekrytera 

personal, standardisera processer och avråder till för stort risktagande (Edvardsson, 

2008; Haesli & Boxall, 2005; Shi & Chiang, 2005). Benämningarna ”Buy bureaucratic 

HRM strategy” (Shi & Chiang, 2005), “Codification-recruitment approach” (Haesli & 

Boxall, 2005) och ”Exploitative strategy” (Edvardsson, 2008) är några exempel på 

HRM-KM-stategier med fokus på kodifierade företag. För de personaliserade är det 

istället termerna; ”Make organic HRM strategy” (Shi & Chiang, 2005), 

“Personlization-retention approach” (Haseli & Boxalls, 2005) och ”Explorative 

strategy” (Edvardssons, 2008) som karaktäriseras av ett större fokus på att behålla 

personal, ge utrymme för innovation och uppmuntra till dialoger mellan medarbetare. 
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Tillsammans med andra liknande resonemang ligger dessa tidigare studier som 

utgångspunkt för vår teoretiska analysmodell som även kan ses som ett resultat från 

litteraturstudie-utformade delen av uppsatsens resultat. Detta sammanfattande bidrag 

anser vi vara en av de faktorer som skiljer vår studie från tidigare gjord forskning på 

området.  

Som vi tidigare nämnt menar Liao (2011) att när KM och HRM inte är anpassade till 

varandra kan effekten av de enskilda strategierna elimineras och ge motverkande effekt.  

Exempelvis skulle det vara stort slöseri av resurser på datastöd för kunskapslagring om 

inte HRM-strategier likt incitamentsystem anpassats för att stödja aktiviteter som är 

kopplade till att lagra kunskap (Liao, 2011). Företaget som i detta exempel skulle ses ha 

en kodifierad KM-strategi har därmed en personaliserad HRM-strategi som kolliderar, 

där kontentan av resonemanget är risk för slöseri av resurser eftersom att strategierna 

inte stödjer varandra. En annan negativ effekt av sämre valda kombination av KM och 

HRM kan enligt Liao (2011) exempelvis vara sämre prestationsförmåga, vilket bör vara 

en tillräckligt stark poäng för att stödja studiens relevans. 

"Thus, when firms emphasize personalization strategy, their HRM practices that focus 

on outcomes tend to perform worse" (Liao, 2011, s.506).  

Haesli och Boxall (2005) menar även att när KM och HRM inte är kombinerade på ett 

idealt sätt är det risk för att personalomsättningen påverkas på olika sätt. 

”Personalomsättningen definieras normalt som antal började resp. slutade i 

förhållande till genomsnittligt antal anställda i mätperioden” (HRfokus, 2012).  

Som avslutande ord vill vi likt Haesli och Boxall (2005) poängtera vikten av fortsatta 

studier inom det kombinerade området KM och HRM där det kvarstår mycket att 

utforska. Speciellt utpekade teoriluckor finns i de fall då KM och HRM inte är 

anpassade till varandra (Haesli & Boxall, 2005). Detta i kombination med vår 

uppfattning om att det som finns skrivet på området är relativt rörigt och spretigt, finner 

vi som argument till vår studies genomförande. 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa en modell för att beskriva och förstå hur de 

teoretiskt bästa kombinationerna av Human Resource Management och Knowledge 

Management kan se ut. Modellen ska även testas empiriskt på konsultföretag för att se 

om de uppfyller idealkombinationerna. I modellen vill vi även beskriva på vilka sätt 

olika strategikombinationer kan påverka personalomsättningen.  

1.3.1 Illustration av studiens huvudsakliga innehåll 

Bilden nedan illustrerar delar av studiens omfång och ska tolkas som att det finns två 

olika strategispår i form av personalisering och kodifiering som har sin utgångspunkt i 

KM. Detta anser vi rimligen bör anpassas i företagets HRM-strategi för att på så sätt 

skapa en enhetlig strategikombination.  HRM utgör studiens kärna vilken vi valt att dela 

upp i de avgränsade områdena; HRM-fokus, rekrytering, kompetensutveckling, 

utvärdering och belöning. Studien ämnar undersöka hur dessa HRM-aspekter bör 

anpassas i förhållande till vald KM. Bilden visar även att personalomsättningen 

påverkas av olika strategikombinationer.  I studiens slutsatskapitel återkommer vi till 

detta resonemang där modellen nedan även återfinns i en utvecklad version. 

 

Human Resource Management 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge Management 

 

 

 

 

 

 

vs. 
Kodifiering Personalisering 

HRM-fokus 

Rekrytering 
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Personalomsättning 

 

 

 

 

Figur 1- Illustration av studiens huvudsakliga innehåll.  
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1.4 Studiens målgrupp och bidrag  

Denna rapport riktar sig till alla som vill få en djupare förståelse kring kopplingen 

mellan Knowledge Management och Human Resource Management. Då kombinationen 

av de båda teoribildningarna är sparsamt berörd i tidigare studier anser vi att det kan 

vara av intresse för både näringsliv och den akademiska världen. Fallföretagen som 

utgör studiens empiriska grund är även en del av vår målgupp då vi anser att det finns 

värdefulla möjligheter för dem att få en djupare förståelse i sin egen 

strategikombination. På samma sätt anser vi att det ligger värde i studien för andra 

företag som även de kan få en ökad förståelse i hur de skulle kunna förbättra sin egen 

strategikombination av KM och HRM.  

Vi vill även påpeka att studien riktar sig till berörda examinatorer i uppsatsprocessen. 

Det finns en möjlighet att detta påverkat studiens språk och formalia till en relativt hög 

grad eftersom vi tagit hänsyn till studiens utformning. Däremot anser vi att det kan ses 

som en styrka då det finns möjligheter till framtida användning av studiens teoretiska 

resultat i vidare forskning på området.  

Studiens huvudsakliga bidrag är att vi har skapat dels av en sammanslagen teoretisk 

tabell som har för avsikt att ge en tydlig överblick över vad som är skrivet på området 

och dels en fyrfältsmodell som visar KM och HRM kombinationer. I denna modell 

framgår även konsekvenser av de olika strategikombinationerna i form av 

personalomsättning, vilket även det är en del i studiens bidrag. I denna modell har 

studiens empiriska del även varit viktig, på samma sätt som det empiriska resultatet 

gjort att vi kunnat dra de slutsatser vi gjort kring strategikombinationernas användning i 

praktiken. 

Slutligen vill vi även poängtera ett av de grundläggande bidragen som många gånger 

kommer i skymundan men som egentligen är minst lika viktig i uppsatssammanhang. 

Det framförs bäst genom att återge Gummessons (2004 s. 135) egna ord där han påstår 

att uppsatsskrivandets verkliga syfte är att: “visa att de tillgodogjort sig teori och 

metodik och därmed utvecklat sig själva”.  
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2.0 Metod  

I detta avsnitt ska vi beskriva hur vi har gått till väga när vi genomfört studien. Detta 

visualiseras i metoddispositionen nedan för en tydlig översikt.  

2.1 Disposition av metodkapitel  

Figur 2 - Disposition av metodkapitel. 

•Kvalitativ studie 

•Hermenenutiskt synsätt 

Metodval 

•Abduktiva drag 

•Litteraturstudie 

•Fallstudie 
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Urval 
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• Iterativ process 
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•Validitet 

•Generaliserbarhet 

•Relevans 

Kvalitetskriterier 



 

8 

 

2.2 Metodval 

2.2.1 Kvalitativ metod 

I startskedet i forskningssammanhang står det grundläggande metodvalet mellan att 

göra en kvalitativ eller kvantitativ studie. Ett förenklat sätt att se på det är att en 

kvalitativ metod används när syftet är att tolka (Bryman, 2002) vilket är grunden för 

denna studie. Gummesson (i Gustavsson, 2004) anser att kvalitativa studiers främsta 

syfte är att öka förståelsen.  

Valet av inriktning var därmed naturligt för oss med tanke på att vi valt att bygga 

studien med mycket tolkningsfokus i samband med vår hermeneutiska kunskapssyn 

(Alvesson & Sköldberg, 1994) vilket vi kommer att fördjupa längre fram i detta 

metodkapitel. För att vi ska kunna uppfylla de delar av vårt syfte som handlar om att 

beskriva till vilken grad företag följer de teoretiskt baserade rekommendationerna anser 

vi oss exempelvis behöva tolka det empiriska materialet. 

Alvesson och Sköldberg (1994) poängterar vikten av förståelse, innebörd och mening i 

kvalitativa studier till skillnad från kvantitativa studier där det bör vara större fokus på 

att bevisa. Det kvantitativa bevisandet anser vi förutsätta en grundsyn på verkligheten 

som är mer vinklad åt det positivistiska/naturvetenskapliga hållet där det förutsätts 

finnas endast en sanning och att det är detta som ska bevisas. Detta väljer vi att 

distansera oss ifrån eftersom att vårt syfte är betydligt mer kopplat till att öka 

förståelsen. 

Öka förståelsen ämnar vi främst göra genom den initiala litteraturstudien för att 

teoretiskt visa hur den bästa kombinationen av HRM och KM ser ut. Ökad förståelse 

anser vi även är önskat utfall av vårt syftes övriga delar i termer av att jämföra det 

teoretiska resultatet med det empiriska, vilket återigen stödjer valet att ha en kvalitativ 

metod. 
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2.2.2 Hermeneutiskt synsätt  

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 130) är hermeneutik ”resultatet av en 

tolkningsprocess. Det finns således inga rena fakta”. 

Hermeneutikens grundtanke har uttryckts som “meningen hos en del kan endast förstås 

om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 115) där delen 

exempelvis kan vara ett ord och helheten är i detta fall texten. Det kan även röra sig om 

tolkning av handlingar ”vilka i interpretationen läses som en text, dvs en uppsättning 

betydelsefulla tecken, och sättes in i ett större sammanhang” (Alvesson & Sköldberg, 

1994, s. 121). 

Enligt Ödman (2007) är hermeneutikens ändamål att tolka och då vi i den här studien 

för att samla in vårt empiriska material kommer att använda oss av intervjuer kommer vi 

även att behöva tolka det insamlade materialet till stor grad. Alvesson och Sköldberg 

(1994) menar att genom tolkningar skapas ny fakta, vilket i stora drag är det vi ämnar 

göra genom studiens analys.  

Bland flera befintliga grenar och varianter har vi identifierat de två exemplen 

objektiverande och aletisk hermeneutik (Alvesson & Sköldberg, 1994) där vi anser oss 

tillhöra den mer objektiverande där förförståelse är en viktig del. Den aletiska 

hermeneutiken har till skillnad från den objektiverande hermeneutiken inte för avsikt att 

förstå en situation, utan kännetecknas istället av att eftersträva avslöjande (Alvesson & 

Sköldberg, 1994).  

Vi anser även att den objektiverande stämmer bättre överens med anledning av att vi 

anser att våra tidigare kunskaper och värderingar spelat en relativ stor roll i denna 

studie. Ödman (2007) menar att förförståelsen är någonting nästintill självklart då vi för 

att förstå händelser i nutid använder oss av det som skett tidigare och även kommer ske 

i framtiden. Vi anser oss även ta hänsyn till våra egna tankar, intryck, känslor i vår 

tolkningsprocess vilket är någonting Alvesson och Sköldberg (1994) menar hör ihop 

med den objektiverande hermeneutiken.  
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2.3 Forskningsdesign  

2.3.1 Abduktion  

Forskning och produktion av vetenskaplig kunskap kan ske med olika tillvägagångssätt 

där de vanligaste utgångspunkterna är genom induktion och deduktion (Bryman, 2002). 

En induktiv studie utgår från empiri och därmed någonting faktiskt i verkligheten som 

observerats som man vill kunna förklara med hjälp av att skapa teori (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Till skillnad mot detta innebär en deduktiv studie att utgångspunkten 

ligger i redan existerande teori vilket testas empiriskt (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

För deduktion finns det med andra ord en generell regel som testas på mer specifika fall, 

i en slags teoriprövning (Bryman, 2002).  

Alvesson och Sköldberg (1994) riktar kritik mot att det endast skulle finnas två 

forskningsdesigner och beskriver abduktion som ett tredje alternativ. Abduktion har 

drag från både induktion och deduktion och används ofta i fallstudier (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

”Abduktionen skiljer sig alltså fördelaktigt från induktion respektive deduktion genom 

att dels våga ta språnget bortom den rena faktadestilleringen, dels basera detta på 

(redan teoriladdad) empiri” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 45). 

Abduktion kan enligt Alvesson och Sköldberg (1994) liknas vid den hermeneutiska 

spiralen, där tolkningarna konstant byggs upp av fler och fler beståndsdelar som i sin tur 

påverkar varandra och leder till ytterligare tolkning.   

Abduktionen beskriver den utgångspunkt som vår studie präglats av då vi likt Alvesson 

och Sköldberg (1994) varvat teori och empiri. Detta ses främst med tanke på att den 

empiriska delen av studien till stor grad utformades efter litteraturstudiens resultat som i 

sin tur utökades utefter processens gång. Studiens senare analysprocess karaktäriserades 

även den av detta abduktiva förhållningssätt vilket vi återkommer till i metodavsnittet 

kring analysens uppbyggnad. 
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2.3.2 Litteraturstudie  

I denna studie har vi för avsikt att undersöka vad tidigare studier anser vara de teoretiskt 

bästa kombinationerna av KM och HRM. För att kunna göra detta har vi valt att göra en 

litteraturstudie vilket Patton (1990) menar kan vara ett bra sätt att ta reda på vad som 

redan är undersökt och vad som återstår inom ett specifikt teoretiskt område. 

En del i denna litteraturstudie bygger på en kvalitativ innehållsanalys som enligt Patton 

(1990) handlar om att kategorisera material efter identifierade mönster och teman. Då vi 

väljer att jämföra tidigare studiers resultat anser vi att den kvalitativa innehållsanalysen 

är av riktad karaktär som Hsiu-Fang och Shannon (2005) beskriver som en av tre 

varianter, där konventionell och summerande är två ytterligare. Den valda 

analysformen, riktad innehållsanalys, bygger enligt dem på en hög struktureringsgrad 

och har det teoretiska perspektivet som främsta utgångspunkt vilket vi anser vara 

väldigt likt det vi gjort när vi sammanställt vår teoretiska modell (se figur 8). För att 

utforma denna modell har vi studerat insamlade artiklar som berör det kombinerade 

teoretiska områdena HRM och KM. Genom att vi på detta sätt samlat på oss mycket 

kunskap kring vad som tidigare är skrivet på området har vi kunnat urskilja de enligt oss 

viktigaste temana (vilka bland annat ses i figur 4 och 6). 

Patton (1990) menar även att man kan genomföra en litteraturstudie simultant med 

övrig datainsamling. I den här studien har vi valt att till största del samla in och 

sammanställa det teoretiska materialet innan det empiriska. Efter empiriinsamlingen 

utökade vi även vårt teoretiska kapitel med ytterligare områden som framkommit som 

relevanta vilket vi anser går i linje Pattons (1990) ovanstående resonemang.   

Anledningen till att vi valt att göra en litteraturstudie som en del av utformandet av 

studien är att vi har förhoppning om att kunna bidra med en ny och tydlig beskrivning 

av studiens kombinerade teoretiska fält. Resultatet av denna litteraturstudie som bygger 

på den kvalitativa innehållsanalysen ser vi som en av studiens viktigaste byggstenar och 

fungerar även som utgångspunkt i studiens vidare analys. 
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2.3.3 Fallstudie 

Studiens design är inspirerad av en fallstudiebaserad forskningsstrategi, vilket enligt 

Gummeson (i Gustavsson, 2004) är lämpligt att använda vid komplexa sammanhang 

som en kräver mer djupgående förståelse.  

“Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används 

som empiriska underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller 

delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen” (Gummesson i Gustavsson, 

2004 s. 116). 

Eftersom det är många olika variabler i samspel som påverkar företags agerande är 

komplexiteten svår att komma ifrån, men kan underlättas genom grundlig förståelse 

inom området för varje företag för sig, vilket gör att vi anser fallstudie vara en passande 

strategi att använda.  

Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel 

& Davidson, 2003). Eftersom att vårt syfte kräver jämförelse mellan organisationer, är 

det därför organisationer som utgör fallen i vår studie.  

En studie likt vår, med fler än ett fall kallas för multipel fallstudie (Bryman, 2002). 

Gummesson (i Gustavsson, 2004, s.132) menar att “Nyckeln till kvalitativ forskning är 

jämförelse, komparation” vilket vi ämnar göra både i termer av jämförelse mellan olika 

företag och med vår teoribaserade litteraturstudie.   

 

2.4 Urval 

Både det teoretiska och empiriska urvalet anser vi vara målstyrt, vilket Patton (1990) 

anser vara lämpligt till kvalitativa studier då urvalet baseras på det som krävs för att 

uppfylla studiens syfte och mål. Urvalet till litteraturstudiens material baseras främst på 

relevanta forskningsartiklar som behandlar kombinationen av KM och HRM. Därefter 

valde vi att fokuseras på ett avgränsat antal HRM-aspekter vilka är valda utifrån 

teoretisk relevans. Detta återkommer vi mer till i samband med den teoretiska 

referensramens argumentation (kapitel 3). 
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Empiriskt sett berör studien alla företag som har någon form av KM, vilket vi anser att 

flertalet företag har i varierande grad och form. Dock anser vi att denna studies 

problematik med tanke på KM kan urskiljas tydligare i kunskapsföretag vilket gjorde att 

vi valde att studera det teoretiska fenomenet på managementkonsultbolag. Att studien 

valdes att appliceras på konsultbranschen beror även på eget intresse men till större grad 

även på tidigare forskning som gjorts inom området, vilket kan ses vidare i teorikapitlet 

med hänvisning till Hansen et al (1999). Patton (1990) benämner detta som teoribaserat 

urval, vilket är en av möjliga kvalitativa urvalsmetoder. Att området har studerats på 

konsultbranschen tidigare anser vi vara en indikation på urvalets lämplighet.  

Nästa urvalssteg bestod i att kontakta alla befintliga bolag vi kände till inom den valda 

konsultbranschen. Via arbetsmarknadsdag och tillhörande katalog kom vi i kontakt med 

för vår studie relevanta företag. I nästa steg gjordes urvalet mot vad Patton (1990) 

menar vara intensitet och typiska exempel, för att kunna skildra det teoretiska fenomenet 

med företag som på ett eller annat sätt skulle kunna ge oss riklig grund i frågorna.  

Svarsfrekvensen bland de kontaktade företagen varierade och tidsbrist var den mest 

frekventa orsaken till bortfall. Vi tror även att bortfallet till viss del grundar sig i 

studiens eventuella känsliga ämnesområde kring personalfrågor.  Urvalet som studien 

landade i är fyra relativt små managementkonsultbolag.  

Utgångspunkt i att få tag i relevanta intervjupersoner efter att de aktuella fallföretagen 

klargjorts skedde därefter i en process likt snöbollsurval (Sverke, i Gustavsson, 2004 & 

Patton, 1990) där personer vi kontaktat i sin tur hänvisade till relevant kontaktperson 

inom samma organisation.  

Vi är medvetna om att valet på konsultbolag kan påverka resultat och slutsatser vi 

kunnat dra av studien men med tanke på de olika konsultbolagens varierande storlek, 

inriktning och liknande anser vi att det trots allt ger en rik grund. Vi är även medvetna 

om att urvalet skulle kunna påverka möjlighet till generalisering och liknande vilket vi 

återkommer till i samband med diskussion kring kvalitetskriterier (2.8).  
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2.5 Empirisk datainsamling 

2.5.1 Intervjuer  

I forskningssammanhang finns det några olika metodtekniker och tillvägagångssätt att 

ta sig an en studie på. På ett eller annat sätt ska empirisk data samlas in och i valet kring 

hur materialet ska samlas in finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till. Eftersom delar 

av designen utgörs av fallstudier brukar alternativet intervjuer som metodteknik falla sig 

naturligt (Gummesson i Gustavsson, 2004).  

Enligt Kvale (1997) handlar kvalitativa forskningsintervjuer till stor del om det 

mänskliga samspelet, vilket ses som en bidragande grund för skapandet av kunskap. 

Våra intervjuer hade dock till stor grad enskilt syfte (Stenberg, 2001) där vi som 

intervjuare styrde samtalen inom studies bestämda områden.  

Intervjuer kan göras på många olika sätt och Gummesson (i Gustavsson, 2004) 

särskiljer individuella intervjuer, gruppintervjuer samt fokusgrupper som några av 

tillvägagångssätten, där det förstnämnda är denna studies grund. Vi valde att göra en 

intervju vid respektive fallföretag, det vill säga totalt fyra intervjuer. Detta visade sig 

vara mer än tillräckligt då vi fick ut rikligt med information i samband med 

intervjuerna. 

Intervjuerna planerades ta en timme vardera, vilket även blev utfallet, med undantag för 

intervjun som gjordes via telefon som av naturliga skäl blev kortare. I kombination med 

uppföljning och kompletterande frågor via mail till samtliga respondenter säkerställdes 

att vårt syfte uppfylldes och att datainsamlingen blev fullt tillräcklig. 

För att säkerställa datainsamlingen och för att se till att vi inte missade viktiga aspekter, 

användes diktafon för inspelning (Kvale, 1997) både i telefonintervjun och i de 

personliga intervjuerna. Det var även nödvändigt för att likt Thomssons (2007) 

resonemang kunna använda respondenternas egna ord i återgivna citat och liknande. I 

dessa samband hade vi varit tydliga att både meddela om inspelningen i förväg och i 

efterhand försäkra oss om att vi bearbetade det inspelade materialet etiskt.  
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I samband med intervjuerna försökte vi samla in så mycket bakgrund som möjlig av 

intervjupersonerna då detta enligt Bryman (2002) kan vara relevant i senare analys och 

tolkning av kontexten. Exempelvis kan intervjupersonens respektive position inom 

företaget och liknande ha betydelse (Bryman, 2002). Det faktum att vi var två 

intervjuare är även någonting som kan reflekteras över då Stenberg (2001) menar att det 

i många situationer kan vara riskabelt då det kan få intervjupersonen att känna sig i 

underläge. Thomsson (2007 s.75) menar däremot att; 

”Om man ska intervjua någon som befinner sig i en relativt maktstark position kan det 

vara en fördel att vara två intervjuare…” 

Vid närmare åtanke var detta en träffande beskrivning på flera av intervjuerna där vi satt 

mitt emot högt uppsatta medarbetare i bolagen med många års erfarenhet. Valet att vara 

just två intervjuare anser i övrigt Gummesson (i Gustavsson, 2004) bra med tanke på 

möjligheten att växla mellan att ställa frågor och att anteckna för att få ett så bra 

material som möjligt. Detta gjorde vi dock mest som en försäkran utifall de tekniska 

hjälpmedlen skulle krångla och då kunna ha en backup.  

 

2.5.1.1 Intervjurespondenter  

I jakten på lämpliga intervjupersoner hade vi bilden av personerna i fråga som 

respondenter som Kvale (1997) beskriver som en av två möjliga perspektiv att ha på 

intervjupersoner. Alternativet skulle varit att se intervjupersonerna som informanter 

vilket skulle medföra en mer objektiv syn. Valet föll på respondenter då vi ville få en så 

bra bild som möjligt inifrån de studerade företagen av personer som själva påverkades 

av strategierna.  Detta gjorde även att vi eftersträvade att få intervjua medarbetare som 

var insatta i personalfrågor, vilka ses som partiska respondenter/typiska exempel för 

sina företag (Kvale, 1997). Utfallet av det tidigare nämnda snöbollsurvalet blev att 

hälften av intervjupersonerna länge hade jobbat som någon form av HR-ansvarig. Den 

övriga hälften var relativt nya medarbetare men ändå var delaktiga i några av företagets 

HRM-aspekter som exempelvis rekryteringsprocesser för juniorer. Detta anser vi bidrog 

till en bra blandning av perspektiv i studien.   
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I samband med intervjuer är det enligt Forsman (1997 s.71) att “valet av 

försökspersoner kan också underminera resultatets tillförlitlighet”. I detta hänseende 

blev vår egen rätt till tolkning, i linje med hermeneutiken, en viktig faktor. Vi bar 

givetvis med oss medvetenheten om att intervjupersonerna präglades av hög 

subjektivitet, vilket vi själva även präglades av. I linje med Stenbergs (2001) 

uppmaningar ägnade vi en del tid kring analys av bakomliggande faktorer till att 

företagen framställde sig på de sätt de valde att göra i intervjuerna. Detta för att komma 

underfund med eventuella förvrängningar och snedvridningar i linje med partiska 

vinklingar. Detta omfattade även andra påverkande faktorer som företagens varierande 

storlek och intervjupersonernas skilda roller i respektive företag. Vi anser att denna 

kritiska reflektion var en viktig del då mycket av studien bygger på våra tolkningar av 

respondenterna.   

2.5.1.2 Struktur och disposition 

Med utgångspunkt i studiens teorigrund valdes att göra semistrukturerade intervjuer 

men med lite mer vikt åt det strukturerade hållet. Det är enligt Stenberg (2001) passande 

med mer strukturerade intervjuer när fler intervjuare är med i processen samt att vi ville 

undvika att släppa respondenterna för fritt för att inte riskera att tappa fokus på 

teoretiskt relevanta områden, vilket lätt händer i för ostrukturerade intervjuer. 

Vi kan likna processen med Gustavssons (2004) resonemang om att bygga upp 

intervjuer från huvudmålsättning via intervjumall till ämnesområden. Ämnesområden 

var någonting vi bröt ner det till som underlag vi skickade till respondenterna inför 

intervjuerna (se bilaga 2) vilket för övrigt var mycket uppskattat och bidrog till att 

respondenterna fick chansen att förbereda sig och ha tänk igenom i stora drag vad 

intervjuerna skulle komma att handla om. Därefter skapade vi en intervjuguide åt det 

mer strukturerade hållet för att ha med under intervjuerna (se bilaga 1). Bryman (2002) 

menar att intervjuguider likt denna ej behöver följas strikt utan mer fungera som stöd, 

vilket var precis på det sättet vi använde den.  
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2.6 Metod för bearbetning och analys 

2.6.1 Bearbetning av empiri  

”Inga resultat talar för sig själva och inga resultat är utan motsägelser och 

komplexitet” (Thomsson, 2007, s.147). 

Tillvägagångssättet att hantera intervjumaterialet gjordes genom att transkribera 

intervjuerna i sin helhet. Trots att Thomsson (2007) menar att det inte alltid är värt att 

transkribera intervjuer i sin helhet på grund av tid och kostnad, valde vi att göra det 

ändå för att inte missa någonting som vid första anblicken kunde tyckas oväsentlig men 

som senare skulle kunna visa sig vara av stor vikt.  

Materialet strukturerades därefter i teman, likt de som använts tidigare i utskick till 

intervjupersonerna (se bilaga 2). Dessa teman var i grund och botten baserade utifrån 

den teoretiska analysmodellen. Detta är vad Kvale (1997) skulle benämnt kartläggning 

av intervjumaterial, vilket kan sägas lade grunden för analysarbetet. Vi upplevde 

betydligt större förståelse i analysprocessen än vid de faktiskta intervjutillfällena, vilket 

är i enighet med Thomssons (2007) resonemang där hon menar att helheten påverkar 

förmågan att tolka. På samma sätt menar vi att de totala intervjuerna tillsammans hade 

stor inverkan på hur vi tolkade den enskilda intervjun.  

Efter att ha komponerat ihop fallbeskrivningarna var och en för sig på ett jämförbart sätt 

och ha använt de mest relevanta citaten och beskrivningarna från respondenterna gav vi 

dem även chans att granska och förtydliga delar i sina respektive empiritexter. I och 

med detta tillvägagångssätt låter vi processen påverkas successivt av empiriinslag likt 

tidigare resonemang kring abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994). Likt Thomssons 

(2007) beskrivningar var respondenterna lätt kritiska till sina egna citat och ordval, 

vilket inte är konstigt då talspråk ofta uppfattas som osofistikerat när man ser det 

nedskrivet.    

 



 

18 

 

2.6.2 Upplägg av analys 

Analysen i studien har vi genomfört genom att börja med vår tidigare nämnda kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet av detta presenteras delvis i en tabell som beskriver teorierna 

kring strategikombinationer av KM och HRM. Detta resultat analyseras därefter 

genomgående i analysens första del.  

Steg två i analysen bestod i att analysera resultatet från vår empiri. Denna byggdes upp 

på liknande sätt som den teoretiska modellen genom samma HRM-aspekter där vi 

klassificerade varje företags respektive HRM-aspekt för sig utifrån den sammanslagna 

empiriska tabellen. Genom att kombinera empiri och teori på detta sätt kunde vi därefter 

göra våra sammanslagna klassificeringar av deltagande fallföretag. 

Analysen från denna del analyserade vi därefter för att se vilka konsekvenser som 

kombinationerna av KM och HRM kunde bidrar till när det gäller effekter på 

personalomsättning, vilket i sin tur bildade steg tre i analysen. Denna presenteras även i 

form av en sammanslagen fyrfältsmodell (se figur 10).  

Genom att bygga vår analys på detta stegformade sätt blir varje steg i processen viktigt 

för att analysens slutgiltiga mål ska kunna uppnås. Detta med anledning av att varje steg 

bygger på varandra. Detta tillvägagångssätt vi använt oss av skulle kunna liknas vid en 

iterativ process. 

 

 

 

 

Detta tillvägagångssätt hänger även ihop med den hermeneutiska spiralen, som även den 

kan ses som en processuell lösning (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

A process for arriving at a decision or a 

desired result by repeating rounds of analysis or a cycle of operations. 

The objective is to bring the desired decision or result closer to discovery with each 

repetition (iteration)” (Business Dictionary, 2012). 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/decision.html
http://www.businessdictionary.com/definition/result.html
http://www.businessdictionary.com/definition/repeater.html
http://www.businessdictionary.com/definition/round.html
http://www.businessdictionary.com/definition/analysis.html
http://www.businessdictionary.com/definition/cycle.html
http://www.businessdictionary.com/definition/operations.html
http://www.businessdictionary.com/definition/objective.html
http://www.businessdictionary.com/definition/discovery.html
http://www.businessdictionary.com/definition/iteration.html
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Figur 3 - Analysens tillvägagångssätt 

2.7 Forskningsetik 

Begreppet forskningsetik innefattar enligt Forsman (1997) både etik och moral och kan 

sägas fokusera på reflektion i samband med forskning. Det vi reflekterat över i samband 

med denna studie är främst intern forskningsetik, hur vi i våra roller som 

uppsatsskrivare har handskats med etiska situationer som uppkommit inom studiens 

ramar (Forsman, 1997). 

 

2.7.1 Forskningsetiska principer 

Det humanistisk/samhällsvetenskapliga forskningsrådet har statuerat ett antal relevanta 

forskningsetiska principer som tjänar som praxis och norm inom forskningsvärlden. 

Principerna bygger bland annat på de fyra huvudkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012), 

vilka alla mer eller mindre är relevanta i samband med denna studie. 

Informationskravet och samtyckeskravet behandlar vikten av att vara noga med att 

informera berörda parter och att göra detta i god tid där det exempelvis alltid bör framgå 

att deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2012). För att förhålla oss etiskt i denna 

1.  

Teoretisk analys 

2. 

 Empirisk analys 

3.  

Analys av 
strategi-

kombination-
ernas 

konsekvenser 



 

20 

 

aspekt har vi i mailkontakt med deltagande företag varit tydliga dels med att beskriva 

studiens syfte och dels frivilligheten i deltagandet. Informationskravet har även 

uppfyllts i samband med förfrågningar om inspelning av intervjuer.  

På begäran av en respondent har vi valt att anonymisera samtliga företag och 

respondenter och för att vara konsekventa. Kvale (1997) menar att detta är en av de 

viktigare etiska aspekterna gällande forskningsintervjuer och på så sätt visar vi att vi 

respekterar deltagande parter.  

Konfidentialitetskravet innebär därefter en etisk behandling av insamlat material med 

betoning på att inte andra än vi uppsatsskrivare ska ha möjlighet att komma åt det 

(Vetenskapsrådet, 2012). I vårt fall handlar detta exempelvis om inspelat material från 

intervjuer, mailkommunikation och transkriberade textdokument innefattande både 

organisationers och individers uppgifter. För att säkerställa etiken gällande detta har vi 

varit noga med förvaring och åtkomst, rent praktiskt genom att sätta lösenord på 

dokument samt att exempelvis inte lämna kvar dokument obevakade i lokaler som 

grupprum vid lunchraster och liknande.  

Det fjärde kravet är enligt Vetenskapsrådet (2012) nyttjandekravet som främst handlar 

om att insamlat material inte får användas i annat sammanhang än just denna studie. 

Eftersom denna uppsats är relativt begränsad ser vi inte detta som något större problem. 

Däremot är vi medvetna om principen i tillfälle det eventuellt skulle dyka upp 

förfrågningar om materialet i framtiden. 

2.7.2 Subjektiv forskarroll 

Vi är medvetna om att våra egna värderingar och tolkningar spelar en stor roll i denna 

forskningsprocess. Detta har exempelvis kommit i uttryck genom en positiv attityd och 

inställsamhet i möte med intervjurespondenterna. Detta med bakgrund i vårt eget 

intresse för organisationerna och möjligheten till att bli framtida arbetsplatser vilket fått 

konsekvenser att vi velat göra ett så gott intryck som möjligt. Bryman (2002) menar att 

det i princip är omöjligt att ha total kontroll över sina egna värderingar i alla lägen och 

att det är vanligt i exempelvis intervjusituationer att personliga band av olika slag 

skapas samt att attityder och förväntningar påverkar studien.  
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Även Stenberg (2001) anser att det är väldigt svårt att hålla personliga förväntningar 

och reaktioner utanför intervjuer samt att det är vanligt att personliga känslor riskerar att 

“läcka” (Stenberg, 2001). Vi har därför jobbat med medvetenheten av detta och dess 

påverkan i enighet med Brymans (2002) rekommendationer. Kvale (1997) poängterar 

även han vikten av att försöka behålla sitt kritiska perspektiv i samband med 

forskningsstudier och särskilt i intervjusituationer.  

Det kan ses som ett betydande etiska dilemma att hålla isär vår forskarroll och den egna 

personliga rollen som arbetssökande student, vilket exempelvis satts på prov i samband 

med intervjun med företag B, där vi senare samma kväll även deltog i ett studentevent. 

Dock ansåg vi att möjligheterna att få en kompletterande bild av företaget och 

fördelarna med detta överstiga risken att bli för partiska i våra forskarroller.  Dessa 

risker såg vi som tidigare nämnt som relativt stora vilket gjorde att vi ägnar de en extra 

stunds reflekterade för att medvetandegöra problematiken. Vårt hermeneutiska 

angreppsätt gör dock att denna subjektivitet inte ses som något problem utan snarare en 

naturlig del av studiens tolkningsarbete.  

 

 2.8 Kvalitetskriterier  

2.8.1 Källkritik 

”Källkritik handlar om att kontrollera fakta” (Thurén, 2005, s. 7) vilket vi anser vara 

viktigt i denna studie vilket vi gjort genom att kontrollera de källor som vi använt och 

inte blint godta all information som vi fått.  

Vi har i den här studien använt oss av både skriftliga och muntliga källor och för att 

kontrollera dem kan vi använda oss av de fyra källkritiska principerna: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2005).  Nedan kommer en 

beskrivning av dessa fyra principer samt en diskussion kring om vi anser att studien 

uppfyller kraven eller inte.  

En källas äkthet kan ifrågasättas och enligt Thurén (2005) kan det vara svårt att veta vad 

som är sant och vad som är falskt. Äktheten på de muntliga källorna i studien anser vi 
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vara god då inte känns sannorlikt att företagen skulle ljuga i samband med våra 

intervjuer då det inte skulle kunna leda till några fördelar för dem. När det gäller 

skriftliga källor är det mer komplext att avgöra om de är äkta eller inte. Thurén (2005) 

menar att man kan kontrollera en källas äkthet genom andra källor. Detta har vi tagit 

fasta på då vi använt oss av vetenskapliga artiklar som blivit citerade många gånger, 

samt att artiklarna vi använt kommer från respekterade tidningar, vilket enligt oss även 

det styrker äktheten.  

Thurén (2005, s. 30) menar ”att en källa är trovärdigare ju mer samtida den är”.  Detta 

är en viktig aspekt då det är lätt att gömma bort information desto längre tid det går från 

händelsen (Thurén, 2005). Då vi spelade in alla intervjuer anser vi att trovärdigheten 

från de muntliga källorna i intervjusammanhang är god. 

Oberoende är en annan betydande faktor för att avgöra en källas trovärdighet där en 

primärkälla är trovärdigare än en sekundärkälla, på grund av att informationen i den 

senare gått i flera led (Thurén, 2005). Vi har i studien i princip uteslutande använt oss 

av primärkällor, både när det gäller muntliga och skriftliga källor. Den sista källkritiska 

principen är tendensfrihet, som undersöker hur partisk en källa är (Thurén, 2005).  

”Har man en partisk källa kan den verka bestickande, särskilt om man själv 

sympatiserar med dess tendens. Risken är därför stor att man faller för den utan att 

kontrollera uppgifterna”(Thurén, 2005, s.66-67). 

I detta fall är vi väl medvetna om att våra intervjupersoner kan ha angett en förskönande 

bild av deras organisation i vissa aspekter. Detta är naturligt då vi förstår att 

intervjupersonerna inte vill framställa sina företag i dålig dager. Som vi tidigare berört 

finns det även en viss risk att vi själva som intervjuare varit något för inställsamma i 

intervjusituationerna då vi haft anledning att visa oss från våra bästa sidor i samband 

med eventuella framtida situationer med oss som arbetssökande. Denna källkritiska 

aspekt anser vi dock att vi kompenserat upp genom en i efterhand neutral ställning i vår 

tolkningsprocess.  
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2.8.2 Validitet  

Validitet har enligt Thomsson (2007) olika innebörd i olika studier vilket exempelvis 

kan bero på vald metod. Vi väljer att se validitet som ett övergripande mått på om vi har 

studerat det vi tänkt, samt ha tolkat det vi tänkt tolka (Thomsson, 2007). För att kunna 

bedöma detta måste vi sätta resultatet i förhållande till studiens syfte som delvis är att 

undersöka om företags HRM går i linje med deras KM. För att uppnå en hög validitet 

ska det med andra ord vara precis detta som även analyserats, vilket vi anser stämma. I 

analysen gör vi tolkningar kring huruvida företags HRM passar med deras KM med 

utgångspunkt i den teoretiska modell vi sammanställt.  

Även om Thomsson (2007) menar att det oftast är svårt att definiera vad som faktiskt 

mäts anser vi att det empiriska materialet från intervjuerna uppfyller kraven på att mäta 

rätt saker. Kvale (1997) anser att man för att kunna uppnå en god validitet ska 

säkerställa att intervjuresultat hänger ihop med studiens teori. Detta är ett av de mer 

utmärkande dragen i vårt tillvägagångssätt då vi varit ytterst noga med att säkerställa en 

teoretisk grund i utformandet av vår intervjumall (se bilaga 1). Denna nära teoretiska 

koppling anser vi vara ett ytterligare stöd för vår påstådda höga validitet.  

 

2.8.3 Generaliserbarhet  

”Generaliseringen kan inte slå fast att det är på ett visst sätt, men genom resonerande, 

argumenterande och teoretiserande kan man föra fram en förförståelse som gör 

generaliseringen rimlig att anta – eller åtminstone intressant att reflektera över” 

(Thomsson, 2005, s.33).  

Thomssons (2007) sätt att beskriva generalisering anser vi klokt då vi menar att det vore 

okritiskt att påstå att en studies resultat skulle kunna gälla alla liknande situationer. Då 

vår studie bygger på kvalitativa intervjuer med stort inslag av tolkning, är vi eniga i 

Kvales (1997) resonemang kring att generalisering kan vara svårt. Hans vidare antydan 

om att lämna över ansvaret att bedöma generaliserbarheten till läsaren anser vi låter 

rimlig då steget från när vi som författare skrivit någoting till att landat i läsarens 

medvetande är långt och även innehåller en hög grad av tolkning. Därmed vill vi även 
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uppmana läsaren till att reflektera över generaliserbarheten då vi själva anser att studien 

innehåller en hel del argument för möjligheten att applicera dessa resultat i ett vidare 

perspektiv.   

 

2.8.4 Relevans 

Ett annat kvalitetskriterium vi vill belysa är denna studies relevans. I detta hänseende 

har vi valt att se både till den teoretiska relevansen och den empiriska. I studiens 

inledande fas har vi i form av vår litteraturstudie har skapat en teoretisk sammanställd 

modell vilket vi anser kunna använda i fortsatt akademisk forskning vilket gör att vi 

därmed anser att den teoretiska relevansen är hög.   

När det gäller den empiriska relevansen, vilket vi anser bättre kunna benämnas som 

graden av användbarhet i praktiken, anser vi att även den är hög. Detta med tanke på 

studiens andra byggsten vilken består av testandet av den teoretiska modellen på 

studiens fallföretag, vilket i sig lett till relevanta klassificeringar och rekommendationer. 

Vår ambition är att dessa inte bara ska fungera som guidande till de företag som 

medverkat i studien, utan även till organisationer utöver dessa. Huruvida dessa 

förhoppningar uppfylls återstår att se vilket gör den empiriska relevansen svår att 

avgöra.   
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3.0 Teoretisk referensram  

I detta kapitel ska vi belysa den teoretiska grund som studien bygger på. Vi kommer 

exemplifiera med material från tidigare studier samt tydliggöra samband mellan 

berörda forskningsområden. Bilden nedan illustrerar teorikapitlets upplägg som 

kommer starta i en redogörelse för Knowledge Management för att sedan övergå till 

Human Resource Management. 

3.1 Disposition av teorikapitel  

 

Figur 4 - Disposition av teorikapitel  

 

För att kunna utforska Knowledge Management ämnar vi börja med ett resonemang 

kring olika typer av kunskap där det finns en hel del olika synsätt. Vi har utgått från 

Grants (1991) resursbaserade synsätt, där det är individen som ses bära på kunskapen 

och därmed vara företags viktigaste resurs. Detta går i linje med Svetlik och Stavrou-

Costea (2007) som menar att dagens grundläggande ekonomiska resurser inte längre bör 

ses vara kapital eller naturresurser, utan kunskap. Oltra (2005) fortsätter resonemanget 

med att kunskap är en beståndsdel som är viktig för att skapa konkurrensfördelar i 

dagens globala, dynamiska och komplexa affärssamhälle.   

Det räcker inte med att konstatera att det finns olika typer av kunskap utan företagen 

behöver även kunna hantera dessa, vilket resulterar i en fördjupning av KM-strategierna 

kodifiering och personalisering som även är studiens utgångspunkt. I samband med KM 
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utveckling 
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berör vi även vanliga hinder och svårigheter som kan uppstå. Då en hel del av dessa 

hinder knyter an till mänskliga aspekter blir övergången till HRM följaktligen naturlig.  

Theriou och Chatzoglou (2008) har från den senaste tidens HRM-forskning upptäckt ett 

antal viktiga områden vilka de väljer att kalla “The Best HRM practices”. Dessa 

innehåller faktorer som är viktiga för en framgångsrik HRM, där bland annat 

beståndsdelar som; prestationsbaserad lön, decentraliserat beslutsfattande, en passande 

rekryterings och urvalsprocess, tillgång till kompetensutveckling och deltagande finns 

med. 

Faktorerna ovan har legat till grund för framtagningen av de HRM-områden som denna 

studie kommer att belysa vilket är: 

 HRM-fokus 

 Rekrytering 

 Kompetensutveckling 

 Utvärdering  

 Belöning 

Dessa ämnesområden kommer vi att använda som ram i studiens analys i kombination 

med de två strategiinriktningarna kodifiering och personalisering, vilka tillsammans kan 

ses som denna studies benstomme. Detta kommer även sammanfattas i vår teoretiska 

analysmodell där den bästa kombinationen av HRM och KM kommer framgå. 

 

3.2 Knowledge Management 

I det här avsnittet ska vi gå djupare in i teoribildningen KM som är teorier för hur 

kunskap hanteras och överförs i en organisation (Hansen et al., 1999). Vi börjar den här 

delen med att förklara termen kunskap, som är en väsentlig del i KM. Därefter går vi in 

på strategier för hur man kan använda och hantera denna kunskap.  
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3.2.1 Tyst- och explicit kunskap  

Enligt Nonaka och Konno (1998) är explicit kunskap uttalad och klar och kan 

exempelvis framträda i skriftlig form som manualer och liknande. Explicit kunskap 

benämner Svetlik och Stavrou-Costea (2007) som hard knowledge medan Scarbrough 

(2003) menar att det handlar om know what. Tyst kunskap är däremot lagrad i individer 

och dennes tankar, handlingar och erfarenheter, vilket Nonaka och Konno (1998) 

benämner som tacit, Scarbrough (2003) som soft knowledge och Svetlik och Stavrou-

Costea (2007) som know how. Fortsättningsvis har vi valt att använda de svenska 

översättningarna tyst och explicit kunskap. Två ytterligare kunskapsformer är know who 

vilket innefattar kunskap om vilken kunskap som individer besitter samt know why 

vilket är kunskapen som används för att förstå innehållet av ett specifikt sammanhang 

(Svetlik & Stavrou-Costea, 2007). Dessa två varianter av kunskap kommer vi dock inte 

lägga lika mycket vikt vid, då vi valt att koncentrerar resonemanget kring tyst och 

explicit kunskap.  

Nonaka och Konno (1998) förklarar skapande av kunskap som en spiralliknande 

process mellan explicit och tyst kunskap, vilket de visualiserar och förklarar i sin SECI-

modells fyra olika processer; Socialisation, Externalisation, Combination och 

Internalisation. Vi har med den här delen i studien för att visa hur skapandet av kunskap 

kan se ut, samt förtydliga vilken typ av kunskap som KM-strategierna personalisering 

och kodifiering hanterar vilket vi kommer gå in på djupare i nästa avsnitt.  

  

Figur 5 - SECI-modellen,. Detta är en egenutformad version av Nonaka & Konnos (1998) SECI-modell 

som visualiserar kunskapens spiralliknande process. 

T = Tacit knowledge (tyst kunskap) 

E = Explicit knowledge (explicit kunskap) 
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I den första processen överförs kunskap mellan individer genom att exempelvis umgås 

och spendera tid tillsammans med varandra (Nonaka & Konno, 1998). Kunskapen är 

tyst och enligt oss kan det ses som att den hanteras genom en personaliserad KM-

strategi. Vi kommer i nästa avsnitt att gå in närmare på KM-strategierna personalisering 

och kodifiering, men benämner det redan här för att kopplingen mellan KM- 

strategierna och tyst respektive explicit kunskap ska bli så tydlig som möjligt. 

I den andra processen i SECI-modellen menar Nonaka och Konno (1998) att kunskap 

utväxlas från en individ till en grupp. För att individens kunskap ska kunna överföras till 

gruppen måste kunskapen uttryckas på mer förståeliga sätt, som i exempelvis skriftlig 

form. I den här processen kan vi se det som att kunskapen går från att vara tyst till att bli 

explicit (Nonaka & Konno, 1998), vilket enligt oss är i linje med vad som sker i en 

kodifierad strategi.  

I sitt vidare resonemang menar Nonaka och Konno (1998) att kunskapen i den tredje 

processen överförs från gruppen till att bli organisatorisk kunskap.  I detta steg menar de 

att den explicita kunskapen utväxlas genom exempelvis möten och presentationer. 

Precis som steget innan hanteras den explicita kunskapen likt det Hansen et al. (1999) 

skulle säga var en kodifierad strategi.  I den fjärde processen omvandlas därmed 

organisationens explicita kunskap till att återigen bli företagets tysta kunskap (Nonaka 

& Konno, 1998). I detta steg kan omvandlingen av kunskapen från explicit till tyst ske 

genom exempelvis utbildning och träning (Nonaka & Konno, 1998).  

”Thus, KM initiatives typically seek to collectivize these different kinds of knowledge 

which are currently dispersed among groups and individuals within and outside the 

organization” (Scarbrough, 2003, s. 508). 

Alvesson (2004) menar dock att explicit och tyst kunskap istället för att ses som olika 

former bör betraktas som olika dimensioner/aspekter och argumenterar för att kunskap 

varken är helt tyst eller explicit. Detta synsätt kan även ses relateras till Prencipe och 

Tell (2001) som menar att det existerar två olika skolor i kunskapsteorin, där den ena 

argumenterar för att kunskap kan vara kodifierad och den andra menar att all kodifierad 

kunskap också behöver tyst kunskap för att vara användbar.  



 

29 

 

En av svårigheterna med tyst kunskap skulle enligt oss kunna vara avsaknaden av 

förståelse i många situationer. När kunskap finns sparad inom individerna kan det bli 

problematiskt för utomstående personer att förstå hur organisationen fungerar (Werr & 

Stjärnberg, 2003). Detta på grund av att kunskapen inte finns nerskriven vilket på detta 

sätt gör det svårt att förstå hur organisationen fungerar utan att vistas i den.  

”The aim is to make the knowledge and learning generated in one sub-unit available to 

others” (Scarbrough, 2003, s. 508). 

Med detta i åtanke fortsätter vi med att förklara de olika strategierna som finns för att 

behandla och integrera kunskap.  

 

3.2.2 Kodifiering och personalisering 

Kodifierad strategi används när kunskap omvandlas från tyst till explicit (Hansen et al., 

1999) och ett annat ord för denna strategi är enligt Liao (2011) explicit-oriented. Hansen 

et al. (1999) menar att det är ett sätt att standardisera och lagra kunskap för att 

möjliggöra återanvändning i ett senare skede och vidare menar de att People to doc är 

ett vanligt uttryck av processen där det även är vanligt med en hög användning av IT-

verktyg. Werr och Stjärnberg (2003) menar att dessa verktyg och metoder på så sätt 

underlättar sparandet och kunskapsintegrationen. Alvesson (2004) beskriver i sin tur 

kodifieringsstrategin som en typ av formalisering av mål, i syfte att maximera 

effektivitet, kvalitet samt att kunna tillförskaffa synergieffekter. 

Både Hansen et al. (1999) och Alvesson (2004) beskriver företag med kodifierad 

strategi som uppbyggda med högre grad av billig arbetskraft, vilket exempelvis kan vara 

nyexaminerade studenter som har mindre yrkeserfarenhet. Detta till skillnad från företag 

med personaliserad strategi som enligt dem har en högre grad av medarbetare med en 

mer gedigen erfarenhet vilket i sin tur resulterar i dyrare arbetskraft. 

I den personaliserade strategin finns kunskapen lagrad i medarbetarna vilket skiljer sig 

från den kodifierade där kunskap lagras i dokument (Hansen et al., 1999). Liao (2011) 

benämner strategin som tacit-oriented då kunskapen inte omvandlas till explicit i 

samma grad som i kodifierad strategi. I personaliserad strategi sker alltså face-to-face-
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kommunikation och Werr och Stjärnberg (2003) menar att ett gemensamt företagsspråk 

är vanligt förekommande för att underlätta processen. Alvesson (2004) uttrycker att 

strategins huvudfokus ligger i att utnyttja högkompetent personal på bästa möjliga sätt, 

vilket även kräver hög grad av tillit inom organisationen. Det är i personaliserad strategi 

viktigare att veta ”vem som vet vad” än vad den specifika kunskapen utgörs av (Hansen 

et al., 1999). I detta kan vi även dra paralleller till Svetlik och Stavrou-Costeas (2007) 

ena nämnda kunskapsform know who som utgör samma funktion.  

Det är viktigt att komma ihåg att det inte existerar endast en optimal KM-strategi, utan 

en kombination av de båda skulle enligt Hansen et al. (1999) kunna vara att föredra. Att 

hitta den rätta balansen av kodifiering och personalisering menar han de vara avgörande 

för organisationens framgång, samt att kunna anpassa detta till kunders önskemål och 

preferenser (Dunford, 2000).  

Även om denna studie kan ses peka på att en viss renodlad KM-strategi verkar mest 

lämplig rekommenderar Hansen et al. (1999) en fördelning mellan det båda strategierna 

med 80 % av den dominerande strategin och 20 % av den andra. Vi är medvetna om att 

denna fördelning eventuellt kan vara bättre än renodlade 100 % av någon av 

strategierna. Däremot har vi vidare i studien valt att ej ta hänsyn till detta och istället 

klassificerat strategierna som det ena eller det andra för att göra resonemangen 

tydligare. Vi inser att detta är en förenkling men vi anser att den är nödvändig för att 

kunna göra jämförelsen tydligare och för att hålla oss till vår kvalitativa inriktning. Vi 

ser nämligen en risk att få studien vinklad åt det kvantitativa hållet om vi skulle börja 

undersöka och dra slutsatser och diverse fördelningsprocent av de olika strategierna. 

 

3.2.3 Utmaningar i Knowledge Management 

”There are many initial obstacles to be identified and avoided -  or at least dealt with to 

some extent - if any KM strategy is to have any chance of success” (Oltra, 2005, s.78). 

Styrning och hantering av kunskap är inte fritt från svårigheter och Dunford (2000) 

nämner exempelvis några utmaningar i termer av input och output- challenges. Den 

förstnämnda handlar om motståndet och oviljan att dela med sig av kunskap, både 
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mellan och inom projekt, där orsakerna till detta enligt Dunford (2000) kan vara många. 

Några exempel han nämner är viljan att ha övertaget i en situation och att inte förlora 

äran. Det skulle även kunna vara det motsatta att undvika att bli satt i dåligt ljus om det 

skulle visa sig att idén senare ledde till misslyckande (Dunford, 2000).  

Output challenges handlar enligt Dunford (2000) istället om att det finns hinder mot 

återanvändandet av kodad kunskap. Han menar att det är ett vanligt problem att bra 

kunskap blir kodad men att det efter ett tag blir svårhanterligt att återanvändning blir en 

omöjlighet. Dessa utmaningar kan komma att förklara det faktum att strategierna inte 

alltid efterföljs till punkt och pricka vilket vi återkommer mer till, i den empiriska 

analysen i studiens senare del.  

Okhuysen and Eisenhart (2002) tar även de upp problematik kring kunskapsöverföring 

exempelvis i form av skilda språk, bakgrunder eller hierarkiska nivåer, vilket kan leda 

till bristande förståelse.  

För att undvika en del av dessa kritiska aspekter inom KM menar Hansen et al. (1999) 

att exempelvis incitamentsystem kan vara till hjälp. Detta för att få medarbetarna att 

agera i enighet med vald KM-strategi, vilket är en bland många fler HRM-strategier 

som kan bli aktuella i detta sammanhang. Theriou och Chatzoglou (2008) menar även 

de att företag med hjälp av HRM kan påverka sina anställda i önskad riktning och på 

detta sätt lätta upp motståndet mot kunskapsdelning. Med det sagt ska HRM 

introduceras som nästa teoretiska område i detta kapitel. 

 

3.3 Human Resource Management  

Nedan redogörs fem olika HRM-aspekter och dess skillnader mellan företag med 

kodifierad respektive personaliserad strategi. Vi har som tidigare nämnt i 

teoriinledningen valt just dessa HRM aspekter, på grund av att dessa i tidigare studier 

utpekats som viktiga i utformningen av en framgångsrik HRM. Dessa HRM- aspekter 

kommer även att ligga som grund för vår kommande analys.  
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3.3.1 HRM-fokus 

I en studie av Haesli och Boxall (2005) tydliggörs att företag med kodifierad 

kunskapsstrategi har störst fokus på rekrytering av nya medarbetare. Till skillnad mot 

detta menar de att företag med personaliserad strategi har huvudsakligt fokus på 

åtgärder för att behålla personal. Rekryteringen blir extra viktig i de kodade fallen för 

att säkerställa kunskapsnivå och nytänkande vilket även kan ses som en naturlig följd av 

den högre personalomsättning som oftast föreligger (Haesli & Boxall, 2005). 

”From an HR perspective, the high emphasis on recruitment did bring “new blood” 

into the organization…” (Haesli & Boxall, 2005, s.1971). 

Vidare menar Haesli och Boxall (2005) att exempel på åtgärder som företag med 

personaliserad strategi faktiskt använder för att behålla sina medarbetare kan vara att ge 

dem tillräcklig frihet och stort medbestämmande. Detta kombineras ofta med skapandet 

av sociala nätverk för att stärka tillhörighetskänslan med arbetsplatsen (Edvardsson, 

2008). Kritik är dock riktat mot den personaliserade HRM-strategin då det finns risk att 

företag satsar för hårt på att behålla medarbetare utan att fundera över vilka som faktiskt 

stannar och om det är önskvärt eller inte (Alvesson, 2004). 

Tillhörighetskänslan är för övrigt en annan aspekt som skiljer mellan de olika 

kunskapsstrategierna där den behöver vara högre i personaliserade företag än i 

kodifierade (Haesli & Boxall, 2005). De nämnda sociala nätverken är ett av flera 

exempel på företags försök till att tillgodose detta men det kan även göras genom 

kunskapsutbyten och frekventa sammankomster (Edvardsson, 2008) Alvesson och 

Kärreman (2011) menar att företags respektive ställning kan fungera som bidragande till 

känslan av tillhörighet, vilket främst kan ses i ”högstatusfirmor”. De väljer att i detta 

fall benämna HRM som ett ”identity-aligning project”. 

”As such it worked as a major linking mechanism between organizational identity and 

individual identity regulation” (Alvesson & Kärreman, 2011 s.92-93). 

Haesli och Boxall (2005) poängterar att företagskultur och firmors namn också kan 

bidra till tillhörighetskänslor, vilket främst är fallet för personaliserade företag. 

Tillhörighet kan även skapas genom högre grad av delaktighet vilket enligt Theriou och 
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Chatzoglou (2008) är en av de viktiga byggstenarna i en lyckad HRM strategi. 

Medarbetarnas delaktighet har visat sig vara högre och mer främjad i en personaliserad 

strategi. Shih och Chiang (2005) menar att medarbetare i personaliserade företag har 

betydligt mer att säga till om i beslutsprocesser än i kodifierade företag där de istället är 

mer låsta i välspecificerade roller med tydliga arbetsuppgifter. Detta hör även ihop med 

uppmuntrandet till risktagande vilket sker i betydligt högre grad i personaliserade 

företag än i kodade där risktagandet är någoting som istället ska minimeras 

(Edvardsson, 2008). 

Arbetsuppgifterna för medarbetare tenderar istället att vara bredare och 

gränsöverskridande i personaliserade företag, vilket även är någonting som Liao (2011) 

har uppmärksammat. Han menar att de snäva rollerna i kodifierade företag har sin grund 

i att vilja säkerställa effektivitet och tillförlitlighet där det för personaliserade företag i 

större grad är innovation som eftersträvas. Den prioriterade innovationen kan även 

förklara det faktum att Shih och Chiang (2005) menar att teamwork är frekventare i 

personaliserade företag. 

”Companies adopting ’make-organic’ HRM strategy can nurture a set of more 

stabilized work force. Their employees are more committed to the company and interact 

more extensively among themselves. Conversely, companies adopting ‘buy-

bureaucratic’ HRM strategy will have a work force with lower level of cooperation and 

trust. It will be more difficult to accomplish knowledge transfer through people in such 

companies”. (Shih & Chiang, 2005, s.587)  

 

3.3.2 Rekrytering 

Theriou och Chatzoglou (2008) har som tidigare nämnt beskrivit rekryterings- och 

urvalsprocessen som en viktig del för en framgångsrik HRM. Svårigheten med att välja 

rätt medarbetare ligger i att det ofta är svårt att på förhand veta vilka kunskaper och 

vilken expertis som är önskvärda (Scarbrough, 2003).  

Företag med kodifierad strategi anammar till större grad en elektronisk 

rekryteringsprocess och fler psykologiska tester än företag med personaliserad strategi 
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(Hansen et al., 1999). En personaliserad strategi fokuserar istället mer på personlig 

rekrytering och att personer som rekryteras ska passa in i organisationens existerande 

företagskultur (Edvardsson, 2008). Som vi nämnt tidigare anställer företag med 

kodifierad strategi till stor del oerfarna medarbetare (Hansen et al., 1999). Dessa skulle 

exempelvis kunna vara nyexaminerade studenter, då de är snabblärda och kan ses lätta 

att integrera in i företagets existerande strategi. Företaget kan även forma dem till 

önskat beteende som att exempelvis använda sparad kunskap vilket är önskvärt för 

kodifierade företag (Hansen et al., 1999). Ett företag med personaliserad strategi 

anställer till skillnad från den kodifierade strategin till högre grad medarbetare med mer 

erfarenhet och expertkunskap (Hansen et al., 1999). 

 

3.3.3 Kompetensutveckling 

Kontinuerlig kompetensutveckling är enligt oss en viktig faktor för att en arbetstagare 

ska kunna bibehålla en stark position på arbetsmarknaden inom sitt expertområde. 

Medarbetarna bör enligt Edvardsson (2008) delta i olika aktiviteter och kurser som ger 

dem möjligheten till ytterligare utveckling inom respektive specialistområde. Detta är 

även viktigt för att organisationen ska kunna behålla sina konkurrensfördelar (Sharma & 

Khandekar, 2005). Citatet nedan är ett kinesiskt ordspråk som tydligt visar vikten av 

mänskliga resurser för en hållbar utveckling.  

”If you are planning for one year, grow rice; if you are planning for twenty years, grow 

trees; if you are planning for centuries, grow people” (Sharma & Khandekar, 2005, s. 

211). 

Hansen et al. (1999) menar att företag med en kodifieringsstrategi anställer ett stort 

antal oerfarna medarbetare för att sedan träna dem i grupp och på detta sätt då de att bli 

integrerade i företaget. Träning kan i dessa fall handla om hur man sparar kunskap i 

databaser och sedan återanvänder den. Det är för kodifierade företag störst fokus på 

kompetensutvecklingen när en medarbetare är nyanställd och träningen trappas därefter 

ner allt eftersom (Edvardsson, 2008). Haesli och Boxall (2005) förklarar detta med den 

höga andelen arbetskraft som kodifierade företag anställer, vilket medför höga 
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kostnader för den initiala träningen. Liao (2011) menar att företag med 

kodifieringsstrategi investerar mer pengar på IT-lösningar istället för på träning och 

utbildning och på detta sätt underlätta dokumenteringen av kunskap.   

Hansen et al. (1999)  menar att företag som anammat en personaliserad strategi till 

skillnad från företag med kodifieringsstrategi tenderar att anställa mer erfarna arbetare, 

som senare tränas till att använda deras analytiska och kreativa förmågor för att lösa 

unika affärsproblem, samt att dela sina unika kunskaper till resten av företagets 

medarbetare. Detta hör ihop med vad Edvardsson (2008) benämner explorative strategy 

där det är viktigt att medarbetaren utvecklar sin förmåga att skapa nya kunskaper och 

idéer till skillnad från den mer kodifierade motsatsen exploitative stratey där det är mer 

centralt att utnyttja befintlig kunskap. Träning och utveckling av värdefulla medarbetare 

i personaliserade företag kommer i huvudsak från att juniora medarbetare jobbar 

tillsammans med mer erfarna medarbetare internt i företaget som då agerar som 

mentorer (Hansen et al., 1999). Liao (2011) menar att träningen även kan vara i form av 

arbets- och diskussionsgrupper där medarbetarna interagerar med varandra och delar 

kunskap sinsemellan. I ett företag med personaliserad strategi sker sedan 

kompetensutvecklingen kontinuerligt (Edvardsson, 2008).    

 

3.3.4 Utvärdering 

Oltra (2005) menar att en av HRM-aspekterna som har stor betydelse för hur väl 

företagets KM fungerar är utvärdering av medarbetare. Utvärderingen Liao (2011) även 

nämner som en form av styrning av medarbetarnas beteenden, är effektiv för båda 

typerna av strategiinriktning, dock i anpassad tappning:  

”Behavior control emphasizes the appraisals that based on supervisor observation of 

behavior, and thus employees are accountable for their actions. Managers can use 

supervision to ensure that interaction procedures are carried out as specified.” (Liao, 

2011, s.497) 

Det är väsentligt att det önskade beteendet för vald kunskapsstrategi är det som mäts 

och utvärderas. I kodade företag bör därmed medarbetarna utvärderas efter hur väl 
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kunskapen har lagrats i elektroniska kunskapsdatabaser, medan i personaliserade företag 

bör istället medarbetarna utvärderas efter hur väl delandet av kunskap mellan individer 

har gjorts (Edvardsson, 2008; Liao, 2011; Scarbrough, 2003).  

“…within the codification strategy efforts associated with systems and technology are 

more likely to be recognised and rewarded, while the personalisation paradigm focuses 

more on people” (Edvardsson, 2008, s556). 

Personaliserade företag har enligt Shih och Chiang (2005) en bredare helhetsbild med 

fokus på övergripande processer medan det i kodade företag är betydligt mer 

resultatorienterade mål som är föremål för utvärdering. Edvardsson (2008 s. 557) har en 

liknande syn och han benämner skillnaderna i performance management som att 

personaliserade företag har ”developmental objectives 360° evaluation” jämfört med 

kodifierade företag som istället är inriktade på “functionally specific goals”.  

Den kodifierade styrningen kan eventuellt ses vara hårdare då utvärderingen är viktig 

för att säkerställa att arbetet utförts som planerat på detaljnivå (Edvardsson, 2008). 

Detta går i linje med tidigare resonemang kring vikten av att minimera fel i kodifierad 

strategi (Shih & Chiang, 2005). Eftersom det i personaliserade företag är mer fokus på 

teamwork, är även utvärderingen i större grad gruppbaserad (Shih & Chiang, 2005). 

Edvardsson (2008) menar även att frågan om hur ofta utvärdering ska göras skiljer sig 

mellan de olika kunskapsstrategierna där det i personaliserad startegi finns en mer 

långsiktig syn som inte kräver lika frekvent utvärdering. De kodifierade företagens 

kortsiktiga målsättningar kräver däremot en tätare uppföljning och utvärdering 

(Edvardsson, 2008). 

 

3.3.5 Belöning   

Edvardsson (2008) menar att HRM-aspekten belöning är en viktig faktor för ett väl 

fungerande HRM-system. Belöningssystem är till för att indikera vad en organisation 

värderar och för att forma individerna till önskat beteende (Edvardsson, 2008). Sven-

Erik Sjöstrand som arbetar som professor vid handelshögskolan i Stockholm menar att 

”bonusar kan fungera som en morot och belöning, om jobben är styrda, avgränsade 
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och resultaten enkelt mätbara. Men idag är det ofta svårt att veta vad den enskilde 

individen presterat.” (Morén, 2012, s. 16)  

Belöningssystem kan även medföra problem med att medarbetare börjar fokusera mer 

på sig själva än på att samarbeta effektivt med andra medarbetare (Scarbrough, 2003).  

Ett företag med en kodifierad strategi fokuserar på att belöna medarbetarna om de lagrar 

kunskap i databaser, medan medarbetare i ett företag med en personaliserad strategi 

belönas efter hur väl de har delat kunskap muntligt mellan varandra på företaget 

(Hansen et al., 1999). Kompensation för delandet av kunskapen kan vara både i form av 

konkret belöning som exempelvis bonus eller i mer abstrakt i form av exempelvis status 

(Scarbourgh, 2003). Shih och Chiang (2005) menar att lönesättningen i kodifierade 

företag ofta är baserat på senioritet, alltså hur länge man har arbetat i företaget.  

Liao (2011) menar att belöning kopplat till utförda resultat är en av fler viktiga aspekter 

för styrning av HRM, vilket benämns ”output-control”. Detta tolkar vi som 

resultatstyrning vilket går ut på att mål och uppföljning till stor grad baseras på 

finansiella resultat. Problematiken består av att det är svårt att veta vad som ligger 

bakom det finansiella resultatet i termer av hur väl delning av kunskap och liknande har 

skett i personaliserade företag. Liaos (2011) studie visar att prestationerna blev sämre 

om personaliserade företag använde sig av ”output-control”, medan det för ett företag 

med kodifierad strategi var effektivt i syfte att säkerställa att standardiserade processer 

användes. 

“In contrast, for firms emphasizing codification strategy, output control can help set 

crystallized target for organizations to provide standardized information, and thus, the 

link to reward system will help increase codifiability through information systems and 

decrease complexity of accessing and using knowledge” (Liao, 2011, s.498). 
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3.4 Teoretisk sammanfattning   

Vi började detta teoretiska kapitel med att redogöra för två olika typer av kunskap, 

nämligen tyst och explicit. Genom att vi på detta sätt fått kännedom om de olika 

kunskapstyperna kan vi även förstå hur bildandet av kunskap ser ut, samt vilken typ av 

kunskap som strategiinriktningarna, personalisering och kodifiering ämnar att hantera. 

Vi har även skapat insikter kring svårigheterna i hanteringen av kunskap.  

För att organisationer ska kunna uppnå konkurrensfördelar som kunskap kan generera är 

det viktigt att de även hanterar medarbetarna på rätt sätt. HRM handlar om denna 

hantering av personal och vi har i den här studien valt att avgränsa oss till att fokusera 

på HRM-aspekterna; HRM-fokus, rekrytering, kompetensutveckling, utvärdering och 

belöning 

I analysen sammanställer vi resultatet av de viktigaste aspekterna från denna 

litteraturstudie i tabellform. Denna tabell kommer sedan att utgöra underlag för den 

empiriska analysen. 
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4.0 Empiri 

I detta kapitel kommer vi presentera den empiri som samlats in från de fyra 

fallföretagen i studien. För att samla in information har vi genomfört en intervju per 

företag. Först kommer information om varje företag presenteras utifrån olika teman 

som vi baserat på tidigare resultat från studiens litteraturstudie. Därefter sammanförs 

resultatet till en tabell för att tydligt åskådliggöra skillnader mellan företagen.    

 

4.1 Företag A 

Företag A är ett managementkonsultföretag som är specialiserat på 

marknadsorientering, supply chain och finans och består idag av 150 stycken 

medarbetare. Företaget är verksamt inom flera nordiska länder och har kunder i ett stort 

antal varierande industrier. 

Inom företaget börjar medarbetarna i rollen som analyst och klättrar därefter till 

consultant. Därefter finns även konsultstegen senior consultant, manager, senior 

manager och director. Intervjupersonen, som vi härefter benämner respondent A är 

mellan 25 och 30 år och har sin utbildningsbakgrund som civilingenjör. Denne har 

jobbat inom företaget i snart två år och har i dagsläget rollen som consultant. 

 

4.1.1 Knowledge Management 

Företagets verksamhet organiseras i projekt, som kan vara både analytiska och 

operativa.  I ett projekt arbetar en projektgrupp bestående av både juniora och seniora 

konsulter. Beroende på vad projektet handlar om, menar respondent A att det alltid finns 

en senior konsult som verkar som expert på ett specifikt område. Vidare förklarar 

respondenten att de juniora konsulterna placeras i projekt baserat på vilka som har tid, 

relevant kompetens samt intresse.  
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För att underlätta urvalsprocessen vid tillsättning av projektmedlemmar, finns de 

anställdas kunskaper dokumenterat i en Excelfil, men detta är inget som används 

kontinuerligt då medarbetarna redan till stor grad känner till kollegors styrkor och 

svagheter.  

Respondenten menar att även konsulterna på de lägre stegen inom företaget får vara 

relativt delaktiga i utformning av projekt och uppmuntras till att ta egna initiativ. 

Besluten om vilka projekt som ska tas beror däremot mer på marknadsmässiga aspekter 

än på konsulternas egna åsikter.  

”Tyvärr så har vi inte så många projekt att vi kan säga nej till hälften, utan nio av tio 

projekt vi får in tar vi” (Respondent A, 2012).  

Respondenten förklarar att företaget för att ta till vara på erfarenheter och kunskap från 

olika projekt lagras alla projekt som företaget genomför i en databas. Där kan 

medarbetarna sedan gå in och söka efter tidigare erfarenheter. Om databasen i sin tur 

utnyttjas på det tänkta sättet är en annan fråga. Respondent A pekar på en hel del brister 

som databasen har då den idag är för komplicerad och jobbig att söka i. 

”Det blir lite svårare att leta när det finns 200 dokument istället för ett  som jag ska leta 

igenom, så då kanske jag låter det vara att titta på det ” (Respondent A, 2012). 

Respondenten menar att om databasen skulle förbättras och sökfunktioner förenklas 

skulle den förmodligen användas mer än vad den gör i dag. Den huvudsakliga 

kunskapsspridningen sker istället genom informella samtal mellan medarbetarna på 

företaget. Respondenten uttrycker att om man till exempel vet att en person besitter en 

viss typ av kunskap som man gärna skulle vilja ta del av och lära sig mer om, är det 

enklare att bestämma ett möte direkt med personen istället för att söka i databasen.  

Ett annat identifierat bekymmer gällande kunskapsintegration i företaget som 

respondent A uppmärksammat är att det är betydligt svårare att sprida kunskap mellan 

företagets kontor i olika länder än vad det är inom ett och samma kontor. Detta anser vi 

kunna vara en följd av att man har dålig koll på vilka typer av projekt de andra kontoren 

utfört samt bristande kunskap kring vad deras medarbetare är bra på. 
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4.1.2 Human Resource Management   

4.1.2.1 HRM-fokus 

I företag A stannar en genomsnittlig anställd i tre till fyra år, vilket respondenten ser 

som en acceptabel siffra i konsultbranschen. Jämfört med andra större konsultbolag 

anser sig företaget ha lägre personalomsättning. Respondenten menar att det faktum att 

folk slutar efter några intensiva år ses som någonting normalt för konsultbranschen i 

stort. 

”Många som börjar som konsulter efter skolan gör det några år och sen gör man 

någonting annat” (Respondent A, 2012). 

I företaget finns ingen HR-avdelning, utan det är en ledningsgrupp bestående av 

konsulter som har personalansvaret. Enligt respondenten ligger det en lite större vikt vid 

att behålla personal än vid rekrytering, då det blir besvärligare och dyrare när en 

medarbetare väljer att sluta. Det faktum att företaget däremot lägger en hel del tid på 

rekrytering gör att det är svårt att avgöra om företaget har störst fokus på rekrytering 

eller på att behålla personal.  

 

4.1.2.2 Rekrytering 

Företag A rekryterar betydligt fler nyexaminerade studenter än erfarna konsulter. 

Respondent A förklarar att de seniora konsulterna rekryteras för att fylla interna 

kompetenshål, medan juniorrekryteringen har som mål att få företaget att växa.  

Respondenten beskriver att rekryteringsprocessen består av en stor mängd personliga 

intervjuer, där man vill få fram rekrytens kunskapsnivå, problemlösningsförmåga och 

om personen passar på företaget eller inte. Det är inte mycket elektroniska delar 

inblandade i rekryteringsprocessen utan främst personliga möten. 
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4.1.2.3 Kompetensutveckling 

Vi anser att företag A inte har lika strukturerad kompetensutveckling som andra större 

konsultbolag. Detta baseras exempelvis på att respondenten menar att den största delen 

av träningen sker internt i och med att man som nyanställd snabbt får börja arbeta i 

projekt. Respondenten uttrycker det som att så fort de nya medarbetarna gått igenom 

konsultskolan, som är en internkurs, ska de ut i projekt. De har även en mentor som 

hjälper till under första tiden. Även högre upp i konsultstegen menar respondent A att 

träningen främst sker i projekt även om det förekommer en del interna kurser och 

utbildningar, som anställda på företaget själva ansvarar för. Respondenten berättar bland 

annat att han tillsammans med andra juniora konsulter på firman nyligen var på en kurs 

på ett av företagets kontor i ett annat land.  

”Vi har kompetensutveckling i form av interna utbildningar där någon kör en kurs inom 

det och sen försöker vi jobba med på-jobbet-träning som typ learning–by-doing” 

(Respondent A, 2012).  

Enligt respondenten lär man sig mer av att arbeta i projekt än att gå på olika kurser och 

denne lägger uppskattningsvis cirka 20 timmar på kurser per år.  

 

4.1.2.4 Utvärdering och belöning 

I företag A blir medarbetarna bedömda efter både finansiella och mjuka mål. De 

finansiella målen följs upp genom att kvartalsvis se hur mycket individen har debiterat 

och sammanställs därefter årsvis. Projektledaren utvärderar även medarbetarna efter 

varje projekt utifrån fyra olika områden som består av; kundrelation och försäljning, 

leverans till kund, kompetensbyggande samt en ”övrigt-post” som kan variera. Detta 

kan enligt respondenten vara olika beroende på vilket steg som medarbetaren är på i 

konsulttrappan. Ledningsgruppen sätter därefter ihop projektutvärderingarna en gång 

om året till ett helhetsbetyg.   

Lönesättningen består av en fast och en rörlig del där den rörliga delen är beroende av 

finansiell prestation (debitering och försäljning). Respondenten nämner att befordring 
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vanligtvist sker en gång per år och är då baserad på prestation. Detta sker genom att 

ledningsgruppen samlar in projektutvärderingarna och därefter beslutar om eventuell 

befordring. Utöver lön beskriver respondenten att företaget även har icke-monetära 

belöningar till sina anställda så som resor och fester. 

 

4.2 Företag B 

Företag B är ett managementkonsultbolag som ägs av ett antal partners som alla har 

olika ansvarsområden. Intervjupersonen, vilken härefter benämns som respondent B är i 

lägre medelåldern och har arbetat inom företaget i sex år och arbetar idag som partner 

med medarbetarutveckling som sitt ansvarsområde. Respondentens utbildningsbakgrund 

är civilingenjör med inslag av en hel del ekonomi och har tidigare arbetat på ett av de 

stora amerikanska konsultbolagen. Vid en snabb jämförelse menar denne att företag B 

är mycket mer entreprenörsdrivet till sin karaktär.  

Företaget har en bred inriktning som delvis utgörs av retail, transport, bank och industri 

och finns idag på två ställen i Sverige och är även på väg att etablera ett kontor 

utomlands. Idag är det totalt 170 stycken medarbetare som arbetar på bolaget och 

kunderna består främst av svenska företag. 

Respondent B förklarar att företag B precis som många andra konsultbolag byggs upp 

av en slags trappa med olika roller inom företaget. Den första rollen är juniorkonsult, 

som i det andra steget övergår till konsult och efter det kan man bli erbjuden en roll som 

affärskonsult. Därefter beskriver respondenten vidare att det finns två vägar att gå, där 

den ena vägen handlar mer om personalansvar då man blir manager eller den andra 

vägen som är en mer specialiserad bana inom ett specifikt område då man blir senior 

rådgivare. I slutändan finns även möjlighet att bli partner som den högsta rollen som en 

medarbetare kan bli erbjuden.  

Respondent B menar att företaget strävar efter att ha så lite regler som möjligt och att ge 

eget ansvar till sina medarbetare. För att det ska fungera poängterar denne att det finns 

en gemensam vision, mission och kultur inom företaget.   
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4.2.1 Knowledge Management 

I företag B är arbetet till störst del organiserat i projekt och i projektgrupper. Vid 

tillsättning av projektmedarbetare har företaget en databas där medarbetarnas CV:n, 

personliga mål och uppgifter om de är tillgängliga för projekt eller inte finns sparat. 

Databasen uppdateras kontinuerligt allt eftersom projekten fortlöper. Vid tillsättning av 

projekten menar respondenten att databasen används mycket, då den är strategiskt 

viktig.  Om inte databasen funnits skulle det enligt respondenten bli problematiskt vid 

tillsättningen av medarbetare till projekt, då det i ett generellt projekt med fyra personer 

ofta är två som hittas genom databasen. Det skiljer sig därmed mellan enheterna på 

företaget i hur mycket databasen används, då respondenten menar att de större 

avdelningarna på företaget använder databasen mer, eftersom att det är svårt att komma 

ihåg vad alla kan. 

Företag B är enligt respondenten väldigt ambitionsdrivet och en placering till projekt 

bestäms alltid tillsammans med den lämplige kandidaten om de vill delta i föreslaget 

projekt eller inte.  

Respondenten menar därmed att företaget genomsyras av en jag-vill-kultur vilket 

betyder att man kan få chansen att testa på och ta ansvar för det som man tycker är 

spännande, så länge det ligger inom ramarna för företagets verksamhet och stöds av en 

eller flera personer i ledningen. Exempelvis nämner respondenten att det frekvent startas 

nya affärsområden vilket ofta är genom enskilda medarbetares initiativ oberoende på 

roll. Företaget kan anses vara entreprenörsdrivet då respondenten menar att 

medarbetarnas initiativtagande uppmuntras starkt av ledningen.  

”Det är viktigt att förstå, att företag B inte drivs av centrala beslut, utan av individers 

och kollektivets ambition” (Respondent B, 2012). 

Företag B använder sig av ett databassystem där de sparar kunskaper och erfarenheter 

från projekt. Respondent B anser att systemet är tydligt uppbyggt för att lättare kunna 

hitta information, som exempelvis offerter, säljpresentationer, dokumenterade 

leveranser och liknande. Respondenten tillägger dock att det endast är det viktigaste 

från projekten som sparas eftersom det är tidskrävande.   
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“Man måste alltid göra en avvägning av vad som är värt att dokumentera så att det inte 

blir överdokumentation som inte skapar värde. Det tar tid och kraft att dokumentera.“ 

(Respondent B, 2012) 

Datasbassystemen finns på grund av att respondenten anser att det skulle vara extremt 

ineffektivt om man startade varje projekt från ruta ett. Denne uttrycker det som att det 

annars skulle vara som ”att sitta och uppfinna hjulet om och om igen”. Även om 

informationen från tidigare projekt finns sparat i databasen frågar medarbetarna inom 

företaget alltid varandra innan de ska starta ett nytt projekt.  

“Jag skulle aldrig leverera någonting hos en kund baserat bara på saker som jag läst. 

Jag vill förstå helheten och kontexten.“ (Respondent B, 2012)   

”En kombination av det som man läst i databasen och diskussion med kunniga och 

erfarna medarbetare” anser respondenten vara nyckeln för kunskapsintensiva bolag 

som de själva.  

Utöver databaserna förklarar respondenten att det finns ett annat verktyg för att sprida 

kunskap, som är ett mellanting mellan en blogg och en sajt, vilket de kallar ”Wiki”. 

Verktyget används för att sprida kunskap, men även för att diskutera intressanta projekt 

medarbetare emellan. Verktyget bygger enligt respondenten på att alla medarbetare ska 

få kommentera och lägga in egna tankar om det som diskuteras.  

För att underlätta kunskapsspridningen förklarar respondent B att medarbetarna träffas 

minst en gång i månaden dels i affärsområdena där man diskuterar och delger varandra 

erfarenheter kring det specifika kompetensområdet man arbetar med, och dels i 

kundteamen där det handlar om den kund man arbetar med. Hela företag B träffas även 

fyra gånger per år genom hållna konferenser. 
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4.2.2 Human Resource Management 

4.2.2.1 HRM-fokus  

Företag B har en central HR-funktion som består av egenutnämnda medarbetare som är 

intresserade av att utveckla företagen inom HR. Mycket av arbetsgivaransvaret hanteras 

dock i affärsområdet av medarbetaransvariga konsulter. 

Respondent B menar att personalomsättningen i företaget är mycket lägre än många 

andra konsultföretag i branschen och att det inte finns samma “up-or-out-kultur” som 

på de större amerikanska konsultbolagen.  

“Vi kan räkna de personerna som lämnar oss på fingrarna” (Respondent B, 2012).  

I medarbetarundersökningar på företaget har medarbetarna fyllt i att de planerar att 

stanna i tre till fem år, vilket intervjupersonen förklarar med att man troligen endast har 

denna tidshorisont som man reflekterar över. Då personalomsättningen inte ses som ett 

problem menar respondenten att de lägger större fokus på att rekrytera jämfört med 

specifika åtgärder för att behålla personal. De eventuella personer som inte passar in och 

inte trivs i företaget är de inte likaså inte angelägna om att behålla, utan respondenten 

hintar om att företaget istället hjälper dessa medarbetare att hitta andra möjligheter 

utanför företaget.  

Vid fortsatt diskussion framgår det dock att företaget trots allt har en hel del åtgärder för 

att behålla personal. Enligt respondenten är åtgärderna dock inte specifikt framtagna för 

detta syfte utan mer för att utveckla medarbetarna. Alla medarbetare har exempelvis en 

mentor. Detta mentorsprogram är däremot någonting som inte alltid fungerar som det 

ska, då inte alla vågar säga till när de inte är nöjda och egentligen skulle vilja byta 

mentor. Denna problematik är enligt respondenten dock någonting som är under 

bearbetning i företaget. 

Respondent B förklarar att alla medarbetare tilldelas en personlig coach, som man får 

mycket råd och tips från i samband med att ”bli erbjuden en ny roll” (vilket 

respondenten medvetet väljer att säga istället för befordring). För att öka medarbetarnas 

tillhörighetskänslor för företaget (då medarbetarna ägnar stor del av sin arbetstid i 
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projekt hos kund), sker det kontinuerliga möten både i tillhörande affärsenhet och 

kundteam.   

 

4.2.2.2 Rekrytering 

Enligt respondent B har företaget ett ganska stort fokus på att rekrytera nya medarbetare 

då företaget vill växa. Av de personer som företaget rekryterar är det ungefär lika stor 

del erfarna medarbetare som nyexaminerade studenter. Detta i och med att respondenten 

menar att erfarna konsulter krävs, på grund av att kunderna kräver folk med erfarenhet, 

men även för att kunna coacha de yngre medarbetarna.  

Personerna som rekryteras menar respondenten till stor del hittas genom medarbetarnas 

egna personliga nätverk, men innan en person slutligen rekryteras måste de gå igenom 

en stor mängd personliga intervjuer, där det är fokus på bredd, djup och lämplighet i den 

speciella företagskulturen som företag B bygger på. 

“Vi har en väldigt stark kultur här som vi värnar väldigt mycket om och då vill vi 

säkerställa att de personer som vi anställer har förstått vår kultur och våra värderingar 

och att vi har bedömt att vi tror att de passar in och kan bidra” (Respondent B, 2012). 

 

4.2.2.3 Kompetensutveckling 

Utbildning och utveckling av medarbetarnas kompetenser sker utifrån de fyra 

dimensionerna; affärsområde, kundteam, företag B centralt och individdimensionen. 

Utbildningar sker med hänsyn till behov i alla dessa olika dimensioner, vilka kan skilja 

en hel del mellanvarandra.  

Respondenten anser att det ur individens perspektiv lämnas stort utrymme för 

medarbetarna att själva besluta kring vilken utbildning/träning/kurs de ska gå, då 

individerna själva får stå för en del av kostnaden. Det är ett sätt som enligt respondenten 

gör att individerna verkligen kan utvecklas om viljan finns, samt att det resulterar i att 

man endast går på de utbildningar som man verkligen vill gå på.  
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En annan form av kompetensutveckling är enligt oss sättet som företaget jobbar på, då 

de ständigt försöker delge varandra erfarenheter i samband med projekten och på detta 

sätt för vidare kunskapen internt. Respondenten poängterar att effektivitet är någoting 

som genomsyrar alla dimensioner i företaget och för att bli mer kostnadseffektiva och 

spara tid när det gäller kurser skickar man oftast ut endast en eller två personer. Dessa 

får sedan lära ut det viktigaste från utbildningen internt till resterande medarbetare som 

kan ha nytta av det. 

“Är det viktigt att alla på företaget kan? Vi utnyttjar de olika dimensionerna kundteam, 

affärsområde, individ som får ta beslut och kostnaderna för utbildning. Då får vi 

effektiva beslut och kastar inte pengarna i sjön.“ (Respondent B, 2012) 

”De externa utbildningar vi väljer att utnyttja kondenserar vi och utbildar övriga 

medarbetare som är intresserade av området. Vad är ”lessons learned” från den här 

utbildningen vi körde? Vad är viktigt nu? Vad händer på marknaden?” (Respondent B, 

2012) 

Kompetensutvecklingen skiljer sig även beroende på vilken roll man har i företaget. 

Som nyanställd förklarar respondent B att man de första sex veckorna går 

juniorkonsultprogrammet, som är en organiserad form av kompetensutveckling där man 

lär sig att arbeta som konsult. Senare i karriärstegen sker kompetensutveckling mer i 

form av inspirationsresor, konferenser och liknande.  

”Ju mer erfaren du blir, ju mer du gjort, ju mer hittar du andra sätt att utveckla dig 

själv än att gå en utbildning“ (Respondent B, 2012). 

 

4.2.2.4 Utvärdering och belöning  

I större managementkonsultföretag utvärderas de anställda efter ett antal kriterier och 

betygssätts efter dessa, vilket enligt respondenten är en stor skillnad jämfört med 

utvärderingsprocessen i företag B. För det första vill inte respondenten att det kallas för 

utvärdering utan föredrar i stället uttrycket feedbacksamtal och detta sker kontinuerligt i 

projekt.  
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Respondent B poängterar att ingen feedback blir nedskrivet, betygssatt eller blir 

offentligt för alla, utan all feedback sker individuellt och är endast till för den anställdes 

utveckling. Utvärderingen bygger på vad man själv vill och respondenten anser att det 

inte finns någon utstakad väg för hur du ska ta dig från en punkt i företaget till en annan. 

Denne förklarar att företaget “bjuder in till dialog snarare än att tala om vad folk ska 

göra”.  En gång per halvår eller vid avslutat projekt samlar närmast ansvarig ihop all 

feedback och ser individen ur ett helhetsperspektiv.  

“Har individen utvecklats? Närmast ansvarig samlar ihop all kontinuerlig feedback och 

sätter ihop den till en helhet, för att skapa ett helikopter-perspektiv. Det är också viktigt 

så att man kan se att man utvecklas som individ.” (Respondent B, 2012)  

Lönesättningen baseras till en början på en fast lönemodell, men när man kommit upp i 

rollen som affärskonsult baseras den både på en fast och en rörlig del, där den rörliga 

delen, som respondenten förklarar det, baseras på hur bra du är som konsult. Då det inte 

finns några finansiella mål att uppnå, är det individen själv som får ta del av 

konsekvenserna om det går bra eller dåligt, vilket enligt respondenten syns i 

lönekuvertet.  

“Det är väldigt lite pekpinnar, krav eller finansiella mål som vi ska uppnå på 

individnivå. Vi tror att individen har en högre ambition än vad vi kan sätta som 

individuella krav och vill därför inte begränsa.” (Respondent B, 2012). 

Erbjudande om en ny roll (befordring) sker i samråd och diskussion. Respondenten 

förklarar att det är genom diskussionen man kommer fram till om individen är mogen 

att fylla rollen och om denne känner sig redo och har byggt upp en tillräcklig grund. 

Enligt respondenten tar det ungefär tre år att ta steget från juniorkonsult till 

affärskonsult.  Respondent B menar det är ungefär så lång tid det tar att få nödvändig 

kompetens för att kunna vara självständig som konsult och ha en rörlig lönemodell.  

Respondent B berättar att utöver lön och andra monetära belöningar finns även 

möjlighet att åka på inspirationsresor där man exempelvis kontaktar relevanta företag 

som man träffar i samband med dessa resor.  En annan möjlig förmån är att de anställda 
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generellt inte behöver åka på kundbesök i så många andra städer då stor del av 

kundbasen är koncentrerad till Stockholmsområdet. På detta sätt undviks restid och 

påtvingade hotellvistelser i stor grad.  

 

4.3 Företag C  

Företag C är en relativt liten konsultfirma som är en av fyra affärsenheter i en nordisk 

företagsgrupp som är inriktade mot management och IT. Affärsenheten är i sin tur 

specialiserad på kunddriven strategiutveckling, och består enligt intervjupersonen av 20 

kompetenta, kreativa och mycket drivna medarbetare.  Intervjupersonen, som vi 

hädanefter kommer att benämna respondent C är mellan 25 och 30 år gammal och 

utbildad civilingenjör. Respondenten har arbetat nio månader inom företag A och 

arbetar idag som associate. Företagets kunder är främst svenska bolag men som även 

kan ha dotterbolag utomlands, vilket gör att delar av projekten utförs utanför Sveriges 

gränser. Respondenten menar att företaget har en relativt låg grad fasta ramar och 

metoder där medarbetarna istället får ta mycket ansvar och vara delaktiga i att driva 

företaget framåt.  

 

4.3.1 Knowledge Management  

Företagets arbete utförs i projekt där projektteamen sätts ihop av de så kallade 

principals, som enligt respondent C äger dialogen med kunderna och är de som är högst 

upp i konsultstegen och ofta är specialister inom specifika områden. De andra 

konsultstegen som företaget har är, från lägst till högst; asssociate, consultant och 

manager. Respondenten beskriver att företaget inte är särskilt hierarkiskt, utan menar 

istället att företaget har en nordisk touch.  

“Men vi har ju ingen som helst hierarki inom bolaget i och med att vi är små också. Så 

att jag kan gå direkt in till ledningsgruppen och öppna dörren till de och sitter i möte 

och tala om att så här tänker jag inom den här frågan” (Respondent C, 2012). 
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Med andra ord menar respondenten att medarbetarna har möjlighet att påverka 

ledningsgruppen direkt i en specifik fråga. Det är inte ovanligt att medarbetare bjuds in 

till ledningsmöten för att få möjlighet att uttrycka sin åsikt inom ett speciellt område. 

Respondenten uttrycker att det på de lägre nivåerna är det kunskapsbreddning som 

eftersträvas vilket även har betydelse i fördelningen av medarbetare till projekt. 

Respondenten uttrycker även att samtidigt som det är viktigt att varje projekt ska 

tillgodoses med relevant kompetens är viktigt att fördelningen ska fungera givande och 

utvecklande för individerna för att ej fastna i sin egen trygghetszon och arbeta på många 

liknande projekt.  

Eftersom företag C är relativt litet menar respondenten att alla känner till varandras 

kunskaper, erfarenheter, styrkor och svagheter väldigt väl och då inte ses behov av att 

lagra detta i någon form av databaseratregister eller någonting liknande.  

Delaktigheten i projektens olika delar verkar enligt oss vara högre för konsulterna i de 

lägre trappstegen jämfört med vad det är i de större bolagen, där fokus ofta ligger på väl 

specificerade enskilda uppgifter. Respondenten uttrycker att nya medarbetare på företag 

C får vara med i samtliga steg, trots att fokus till större grad ligger på analys. 

I utförandet av projekt anser respondenten att det sällan finns några möjligheter till att 

standardisera och använda sig av tidigare projekt. 

“Vi har inte heller de modeller eller metoder för att göra så, utan vi nischar och 

specialiserar och förändrar och förädlar alla våra modeller utefter kunden så allting 

blir kundanpassat”(Respondent C, 2012). 

Däremot menar respondenten att det finns vissa möjligheter att dra lärdomar från 

tidigare projekt som finns sparade. Även om information från projekt blir sparade menar 

respondenten att den kunde göras mer sökbar, då det finns en risk att material enbart 

sparas på enskilda servrar. Denna typ av information anser respondenten till mycket 

högre grad sprids mellan individerna personligen än genom nedskrivna dokument. Det 

finns även en del barriärer för kunskapsspridning mellan företagsgruppens kontor i olika 

länder, vilket respondenten däremot anser beror på att projekten har olika inriktningar.  
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För att underlätta kunskapsintegrationen mellan företagets medarbetare finns det enligt 

respondenten en så kallad kompetenstimme, då alla på kontoret samlas en gång i 

månaden och går igenom någonting viktigt som exempelvis kan vara lärdomar från ett 

specifikt projekt alternativt vara i form av externa utbildningar. Respondenten 

poängterar att dessa möten utökas en gång i månaden i form av ”månadsmöten” som är 

mer omfattande då syftet är att sprida vad som är på gång inom företaget.  

 

4.3.2 Human Resource Management 

4.3.2.1 HRM-fokus 

Företaget har en delad HR-ansvarig med systerbolaget inom företagsgruppen, vars 

uppgifter är mycket administrativt kopplat främst kring rekrytering och liknande 

uppgifter. Det finns även en rekryteringsansvarig i ledningsgruppen samt att alla 

medarbetare har en personlig mentor som delvis ansvarar för att medarbetare trivs och 

stannar kvar i företaget. Detta är enligt respondenten även en ömsesidig uppgift för alla 

i företaget, vilket kan ses som rätt naturlig med tanke på dess ringa storlek.  

”Men det här är så som sagt platt organisation, så vi pratar med alla och man ser om 

någon är… Hur personerna mår… och så får alla hjälpas åt…”(Respondent C, 2012). 

Respondenten tror att personalomsättningen i företag C är ganska lik resten av 

konsultbranschen och uppskattar att en medarbetare stannar i genomsnitt i tre- fyra år. 

Dock består hälften av bolagets medarbetare av de som arbetat där i över tio år. 

Respondenten förklarar personalomsättningen med att bolaget nyligen varit drabbat av 

att ett relativt högt antal medarbetare slutat som delvis hade samband med en 

omorganisation. 

 

4.3.2.2 Rekrytering 

Rekryteringen i företag C görs i väldigt liten grad elektronisk och har i stället stort fokus 

på personliga intervjuer vilka som kan ses som väldigt omfattande och djupgående. 
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Enligt respondenten finns det inte resurser för att bygga upp ett elektroniskt system som 

några av de större konkurrenterna har utan mycket tid läggs istället på att gå igenom 

kandidaterna i en ordentlig intervjuprocess där man träffar många på företaget. 

Respondenten som själv är delaktig i juniorrekryteringen menar att urvalet oftast 

grundas på medarbetarnas egna kontaktnät (eller kontakters kontakter) och följs därefter 

av en tuff utgallring, då “det är för dyrt för oss att felrekrytera”(Respondent C, 2012). 

I valet kring vilka typer av rekryter de främst tar in är nyexaminerade studenter en 

övervägande majoritet, vilket respondenten uttryckningen säger ha visat sig ha blivit 

lyckat flera gånger. Däremot anser denne att det är svårare att hitta erfarna konsulter 

med rätt kompetens. 

 

4.3.2.3 Kompetensutveckling 

Upplärning och kompetensutveckling sker till största delen i verksamma projekt. Till en 

början får man en snabb introduktion med någon enstaka utbildningsdag och sen 

“kastas man ut i projekt för att lära sig genom det” (Respondent C, 2012). Som tidigare 

nämnt tilldelas alla en mentor som coachar medarbetarna men enligt respondent C 

(2012) så ”äger du din egen kunskapsutveckling” och i detta ligger ett stort eget ansvar. 

Utbildning sker internt genom att medarbetare utbildar varandra i projektteamen, vilket 

även gör att medarbetare relativt snabbt börjar utbilda neråt.  

“Det blir ofta så att man kastas i och sen ser om du simmar eller om du behöver hjälp 

med att ha någon som håller i ett rep” (Respondent C, 2012). 

På detta sätt växer medarbetarna med uppgiften och respondenten fortsätter med att 

förklara: 

“Men det anställs ju också personer som blir triggade utav att... och som får 

adrenalinkickar av att utföra saker som man kanske inte innan trodde att man 

klarade...” (Respondent C, 2012). 

Externa utbildningar är inte något vanligt inslag i företag C:s vardag, men om det finns 

önskemål om att få gå en kurs ingen annan inom bolaget har kunskap om menar 
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respondenten att man får göra det. Generellt lägger en genomsnittlig medarbetare inte 

mycket tid på kurser i den bemärkelsen utan respondent C uppger att det för sin egen 

del handlar om “några dagar… Resten lär jag mig on the fly“. 

De seniora medarbetarna har oftast mycket kompetens vilket gör att de istället själva 

håller i utbildningar, som även kan vara riktade utåt. 

 

4.3.2.4 Utvärdering och belöning 

Respondenten beskriver företag C:s utvärderingssystem som gediget och omfattande 

och som alla medarbetare på företaget berörs av. Beroende på vilken av konsulttrappans 

nivåer en medarbetare befinner sig på, skiljer sig kriterier och liknande åt något. 

Utvärderingen består av två huvudsakliga delar där så kallade PPF:er (Project 

Performance Indicators) kontinuerligt används som formulär vilka medarbetarna 

tillsammans med projektledare fyller i innan, under och efter projekt PPF:erna är enligt 

respondent C utformade efter individuella mål på sig själv i sin konsultroll (men med 

utgångspunkt i standardiserade riktlinjer). När dessa utvärderas, efter varje projekt, 

rankas medarbetare på de olika delarna i graderna: issued, on track, above standard och 

excellent. Även andra medarbetare som deltagit i projekten är med och ger feedback på 

vad man gjort bra och vad man behöver tänka mer på i framtiden. Respondenten 

förklarar att utvärdering även kommer relativt tydligt från kunder och klienter, där det 

framgår vad de är nöjda med och inte.  

Därefter samlar medarbetarna på sig dessa utvärderingar vilka först gås igenom med en 

individuell mentor som hjälper till att plocka fram det viktigaste i form av en 

sammanställning som sedan tas upp tillsammans ledningsgruppen en gång i halvåret på 

AR (Annual Review). Detta fungerar enligt respondent C som ett argumentationsmöte i 

frågan om medarbetaren ska befordras eller inte. Där kan även utvecklingsområden tas 

upp, samt hur dessa ska kunna förbättras och liknande.  

”På så sätt utvärderas vi och sen diskuterar ledningsgruppen och kommer fram till dina 

styrkor, där har du varit riktigt stark detta halvår och det du bör utveckla” (Respondent 

C, 2012). 
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Vi har tolkat det som att lönesättningen likt befordringen hänger samman med denna 

beskrivna utvärderingsprocess. I grunden är lönen fast och varierar med vilket 

konsultsteg man befinner sig på. Detta har enligt respondenten dock precis blivit ändrat 

till att även innefatta en viss lönejustering beroende på hur väl man uppfyller PPF:erna 

och presterat i sina projekt. Detta berör alla medarbetare och kan röra sig om några 

procents extra pålägg på lönen om man presterat extra bra.    

I tillägg till den monetära ersättningen beskriver respondenten att belöning exempelvis 

även kan ges i form av extra semesterdagar, ersättning för bredband och liknande bidrag 

för att kunna arbeta hemifrån. Skidresor är enligt denne en annan uppskattad förmån 

som brukar kombineras med konferensinslag. 

 

4.4 Företag D  

Företag D är ett mindre managementkonsultbolag med 15 medarbetare. De tillhör en 

svensk konsultgrupp bestående av några ytterligare konsultbolag. De enskilda företagen 

i sig, har funnits under en längre tid med varierande namn och ägandeskap. Företag D:s 

inriktning är främst inom management och strategi och branschmässigt hittas de flesta 

klienter inom den finansiella sektorn som banker och försäkringsbolag.  

Respondent D (intervjupersonen på företaget) befinner sig i medelåldern och är 

civilekonom i grunden. Denne har jobbat som konsult i mer än 15år och är idag 

delägare i bolaget. Utöver rollen som delaktig och drivande konsult i projekt, är 

respondent D även personalansvarig.  

När det gäller konsultsteg inom företaget säger de sig ha en ”ganska väldefinierad 

trappa” (Respondent D, 2012). Respondenten uttrycker att man börjar som 

juniorkonsult, vilket man är i ett eller två år innan man blir konsult och därefter tar det 

ungefär tre till fyra år innan man blir erbjuden roll som projektledare och om det vill sig 

väl tar det cirka tio år upp till partnernivå. Precis som många andra liknande 

konsultföretag är detta någonting som är väldigt individbaserat och kan variera stort 

inom företaget.  
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Att företaget ligger i den mindre storleksklassen anser vi vara bidragande till att rollerna 

för medarbetarna blir mindre specificerade och att ett ökande krav på eget 

ansvarstagande kommer relativt tidigt.  

”Här har vi möjlighet och ibland är vi också tvungna till att ganska snabbt ge individer 

som visar framfötterna ganska ordentligt eget ansvar eftersom att vi är så pass små så 

att vi måste göra det” (Respondent D, 2012).  

 

4.4.1 Knowledge Management  

I ett projekt som utförs är det i princip alltid en partner som är initiativtagare och har 

den drivande rollen vilket vi tolkar som relativt toppstyrt. Projektteamen sätts därefter 

ihop baserat på medarbetarnas kompetenser, men respondenten menar att företaget inte 

ser något behov av att ha medarbetarnas kompetenser nedskrivna i något register eller 

likande eftersom gruppen är så liten.   

”Nej det blir precis som du säger, att vi vet styrkorna och svagheterna hos respektive 

individ och vem som passar för vad och då försöker vi också att plocka ihop det efter 

det” (Respondent D, 2012). 

När det gäller tillvägagångssätt att lagra kunskap och erfarenheter från projekt används 

ett verktyg där det sparar ner generella marknads- och finansdata som ej är 

företagsspecifikt i ett verktyg som respondenten kallar finansmarknadsprognosdatabas. 

För att förstå finansmarknadsprognosdatabasens sparade data anser respondenten att 

det krävs hög grad av individuell kunskap vilket vi menar kan bidra till en 

beroendeställning mellan individerna på företaget och databasen. 

“Vi har den här databasen här ute, men om inte vi fattar vad som faktiskt står i den och 

hur man tolkar de här siffrorna så skulle det inte fungera. “(Respondent D, 2012). 

Kunskapen inom företaget blir till hög grad individuell och på grund av tidsbrist anser 

respondent C att det är mindre vanligt att spontant delge kunskap och förmedla den till 

övriga medarbetare. Däremot anser denne att kunskapsutbyte sker löpande vid förfrågan 

från andra medarbetare baserat på behov.  
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“Även om vi bara är små så är det ju fortfarande så att man har fullt upp med att göra 

och har inte alltid tid att gå och prata med kollegan, och säga titta vad jag har hittat, 

utan har fullt upp med att leverera…”(Respondent D, 2012). 

Detta ses enligt respondenten som bekymmersamt och funderingar finns kring möjliga 

åtgärder och förbättringar på området. Någonting de redan nu gör på området är enligt 

respondenten att hålla kontorsmöten en gång i månaden ungefär där de försöker 

strukturera upp kunskapsutbytet. Där presenterar exempelvis medarbetarna relevanta 

erfarenheter från projekt till varandra. I tillägg berättar respondenten att det anordnas 

”årsplaneringsmöten” en gång om året då visst informations- och kunskapsutbyte sker.  

4.4.2 Human Resource Management 

4.4.2.1 HRM-fokus 

Som tidigare nämnt har företag D en HR-ansvarig vilket är intervjupersonen själv, som 

vid sidan av ordinarie konsultuppdrag har hand om detta ansvarsområde. 

Arbetsuppgifter som ligger under denna benämning är ansvar för avtal, pensioner, 

lönerevision, kompetensutveckling/utbildning med mera, vilket enligt respondenten kan 

ses som en ordinarie HR-avdelning fast på mikronivå. Respondent D har svårt att sätta 

finget på om deras fokus ligger mer på rekrytering eller på att behålla personal då denne 

svarade:  

“Ja, det är både och, eftersom vi ska växa måste vi naturligtvis rekrytera och eftersom 

vi vill växa med kvalitet så behöver vi behålla, därför att då behöver vi folk som rör sig 

uppåt i mera kunniga, duktiga som också så småningom kan se till att sälja in nya 

projekt, så jag kan inte säga att vi har fokus på det ena eller det andra” (Respondent D, 

2012). 

Respondent D anser att en relativt tydlig ”up-or-out kultur” präglar företaget även om 

det är i mindre grad än i de större konkurrerande konsultbolagen på marknaden. 

Respondenten anser att det exempelvis ges lite mer tid till individer samtidigt som det 

förekommit felrekryteringar där det i princip initierats till personalomsättning. I de 

flesta fall försöker personalomsättning motverkas och ses enligt respondenten som 
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olyckligt och som ett underbetyg till företaget själva på att de inte lyckas behålla 

personal. 

Personalomsättningen ses av respondenten som relativt konjunkturstyrd, precis som för 

resten av konsultbranschen. Eftersom det är ett litet företag är den genomsnittliga tiden 

medarbetarna stannar i företaget svår att uppskatta men respondenten anser att det 

ungefär ligger på genomsnitt runt fyra år. Spekulationer görs även av respondenten 

kring att det är möjligt att personalomsättningen är något lägre i bolaget jämfört med de 

större mer prestigeingivande arbetsgivarna som lockar till sig studenter som mest vill att 

anställningen ska se bra ut på sitt CV och därmed väljer att jobba en kortare tid och 

sedan går vidare. De som istället väljer företag D som arbetsgivare anser respondenten 

vara mer måna om att stanna och göra en konsultkarriär, då varumärket/företagsnamnet 

inte är det primära. 

 

4.4.2.2 Rekrytering 

I rekryteringssammanhang ligger störst vikt enligt respondenten på nyexaminerade 

studenter, då det inte är mer än två till tre stycken som tas in varje år, vilket leder till att 

det sätts mycket höga krav på individerna. 

“Vi har en sådan modell att vi ofta anställer studenter direkt efter skolan så att säga, 

och försöker att få in de i bolaget och sedan försöker få de att växa” (Respondent D, 

2012). 

Svårigheter att hitta rätt individer tror vi kan ha en hel del att göra med de höga 

kompetenskraven som respondenten trycker på. Detta är enligt denne även en faktor 

som resulterat i att rekryteringsprocessen omfattar mycket djupgående intervjuer och 

tester samt kontakt med alla i partnergruppen. Det går även att konstatera att företaget 

konkurrerar med andra företag om de bästa individerna vilket även respondenten menar 

ställer krav på att tidigarelägga rekryteringen.  

”Vi har ändå hyfsat höga krav på de vi anställer så det är inte alltid vi hittar rätt 

individer, och även om vi gör det är det inte säkert att de väljer oss eftersom de vi 
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identifierat, har även andra identifierat som duktiga personer så vi konkurrerar så att 

säga om dem”(Respondent D, 2012). 

 

4.4.2.3 Kompetensutveckling 

”Jag kan tänka mig att våra amerikanska konkurrenter har introduktioner som i högre 

grad omfattar initiala kurser och kickoffer där man exempelvis får åka helikopter till 

Sandhamn, vilket är någonting som vi inte kan, vill eller kommer att göra”  

(Respondent D, 2012). 

Däremot består första inskolningstiden i att på bästa sätt utrusta medarbetarna med 

grundverktyg i en intern konsultutbildning. Den ges genom att andra medarbetare på 

firman får specifika områden att lära ut kontinuerligt och parallellt med pågående 

projekt, vilka de nya medarbetarna kastas in i på en gång enligt respondentens 

beskrivning. Deras inställning är därmed att nyanställda ska komma ut i uppdrag så fort 

som möjligt då de lär sig bäst. 

“Fort ska man ut till klient, det är vår utbildningsmodell”(Respondent D, 2012).  

Senare i karriären erbjuds mer externa utbildningar i form av exempelvis ledarskap och 

projektledning i tillägg till att medarbetare skickas iväg på kurser efter specifika behov. 

Dessa kan enligt respondenten vara kopplade till aktuella branscher, projekt eller 

kundkrav. Eget intresse från konsulternas sida kan även leda till utbildning. 

”Om du vill bli ”Excel-maestro”, Excel kan väl de flesta ändå, men om man ska bli 

riktigt duktig på det kan man behöva gå någon utbildning ändå och då ser vi 

naturligtvis till att de kan göra det” (Respondent D, 2012).  

Företag D är även medlemmar i föreningen Sveriges Managementkonsulter (SAMC) 

som erbjuder certifiering vilket även är en del av kompetensutvecklingen inom 

företaget. För tillfället är det dock enligt respondenten endast några ur partnergruppen 

som fått denna certifiering.  
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4.4.2.4 Utvärdering och belöning 

Utvärdering av medarbetarnas prestationer sker en gång årligen i samband med 

utvecklingssamtal. Områden denna utvärdering omfattar är exempelvis analysförmåga, 

presentationsteknik och hur väl man fungerar med klienter och liknande. Det är den 

tidigare nämnda HR-ansvariga som sköter dessa i dialog med individerna och får input 

från övriga partners inför dessa möten. Om det finns ett uttryckt behov från 

medarbetarna, menar respondenten att dessa genomgångar kan göras oftare men 

generellt brukar detta årliga möte räcka. Befordring och lönerevision baseras även på 

dessa utvärderingar vilket vi anser kunna tyda på att utvärderingarna blir av stor 

betydelse.  

Lönesättningen är i övrigt individuell och är till en början fast, men utvecklas senare till 

att bli rörlig vilket respondenten anser vara för att främja försäljning och aktivt ansvar 

för klienter. Denne menar att grundlönen i sin tur är anpassad till det relativt höga 

arbetstempot. Respondenten menar att man förväntas göra vad som krävs vilket även 

resulterar i större flexibilitet i de lite lugnare perioderna då det finns utrymme för att 

kunna ta ut ledighet. En positiv konsekvens av att företaget är i den mindre storleken är 

att de enligt respondent D kan de hantera personalfrågor på annat sätt än vad större 

bolag med komplexare personalavdelning kan. 

Företaget erbjuder även en veckas extra semester utöver det lagstadgade som resulterar i 

6 veckors ledighet, vilket är det vi menar skiljer dem från övriga företag i studien då 

övriga förmåner, likt hur det ser ut i de andra, består av dator, mobil, gymkort och 

liknande. Någonting annat respondenten menar skulle kunna se som en slags belöning 

är att de gemensamma planeringsdagarna ofta förläggs utomlands. 
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4.5 Sammanställning av empiriskt resultat 

Nedan har vi sammanställt de viktigaste aspekterna från detta empiriska kapital baserat 

på de gjorda intervjuerna i studien. Här tydliggörs skillnader mellan de fyra 

fallföretagen både gällande Knowledge Management och olika aspekter av Human 

Resource Management. Denna tabell kommer även att användas som underlag och 

utgångspunkt i studiens empiriska analys.  

 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

Fallföretag & Respondenter 

 

Antal anställda  150 170 20 15 

Respondent  
Consultant 

 2 år  

Partner 

 6 år  

Associate 

9 månader 

Partner 

15 år  

Knowledge Management 

 

Personaldatabas 
Ja (används till 

låg grad) 

Ja (används till hög 

grad) 

Nej (men känner 

till kunskap) 

Nej (men känner 

till kunskap) 

Kunskaps-

dokumentation  

Ja  

(lagrar alla 

projekt) 

Ja 

(lagrar de viktigaste 

från projekt) 

Ja 

(lagrar alla 

projekt) 

Ja (lagrar alla 

projekt + avskild 

finansmarknads-

prognosdatabas)  

Återanvändning 

av 

dokumenterad 

kunskap  

Låg grad 

(svåranvänd) 
Hög grad  Låg grad  

Medel(kräver en 

hög individuell 

kunskap) 

Informellt 

kunskapsutbyte 
Ja (hög grad)  Ja (hög grad)  Ja (hög grad) Ja (låg grad)  

Formellt 

kunskapsutbyte  
 Ej känt 

Ja (hög grad) 

Ex: möten i 3 

perspektiv + 

kunskapsutbytesblo

gg ”Wiki” 

Ja (medel) 

1 gång/mån + 

årlig 

konferensresa 

Ja (medel) 

1 gång/ mån + 

årligtkonferensresa  
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HRM-fokus 

 

Rekrytering vs. 

behålla personal 
50/50  50/50  Rekrytering 50/50 

Juniora 

arbetsuppgifter  
Specifika Generella Generella Specifika 

Junior 

delaktighet i 

utformning av 

projekt 

Medel Hög Medel Låg 

Kvalitet vs. 

Effektivitet 
Effektivitet Effektivitet Kvalitet Kvalitet 

Rekrytering 

 

Erfarna vs. 

Oerfarna 

medarbetare  

Främst oerfarna 

(men även 

erfarna) 

50/50  Oerfarna Oerfarna 

Personlig vs. 

Elektronisk 

intervjuprocess 

Personlig Personlig Personlig Personlig 

Kompetensutveckling 

 

Mentor 
Ja (endast till 

juniorer) 
Ja  Ja Nej 

Utbildningsgrad Låg Hög Låg Låg 

Junior 

utbildningsgrad  
Medel Hög Låg Låg 

Utbildning (sort) Intern utbildning 

Extern & intern 

utbildning 

(utifrån de 4 

perspektiven)  

Intern utbildning 

(i projekt)  

Främst internt  

(i projekt) + 

mindre grad externt 
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Utvärdering 

 

Utvärdering 

juniorer 

Finansiell + 

icke-finansiell 
Icke-finansiell 

Finansiell + icke-

finansiell 
Icke-finansiell 

Utvärdering 

seniorer 

Finansiell + 

icke-finansiell 

Finansiell + icke-

finansiell (från 

konsultsteg 3) 

Finansiell + icke-

finansiell 

Finansiell + icke-

finansiell (från 

konsultsteg 2) 

Utvärderings-

innehåll 

Fokus på kund 

och kompetens 
Individuella mål 

Individuella mål 

(efter 

standardiserade 

mallar) 

Fokus på kund och 

kompetens (ex: 

analys och 

presentation) 

Tidsaspekt 

(utvärdering) 

Finansiell= 

kvartal + 

1gång/år 

   

Icke-finansiell= 

varje projekt  

 

Helhet = 

1gång/år 

Daglig feedback 

 

Helhet = 

2gånger/år, alt. 

efter projekt 

Icke-finansiellt = 

varje projekt 

(innan, under, 

efter) 

 

Helhet = 

2gånger/år 

Helhet = 1 gång/år 

Befordring 

kopplat till 

utvärdering 

Ja 

Nej, befordring 

”byte av roll” sker 

genom diskussion  

Ja (stark kopplat) Ja  

Belöning 

 

Fast vs. rörlig 

lön 

Fast + rörlig del 

(i alla steg)  

Fast = 2 första steg 

(sen fast + rörlig 

del) 

Fast + rörlig del 

(i alla steg) 

Fast = 1 första steg 

(sen fast + rörlig 

del) 

Icke-monetär 

belöning 

Resor och 

personalfester 

Geografisk 

koncentration till 

Stockholm, 

Inspirationsresor 

"Konferens-

skidresor", extra 

semesterdagar, 

ersättning för ex 

bredband. 

En veckas extra 

semester, 

planeringsdagar 

utomlands  

(1gång/år) 
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Personalomsättning 

 

Personal-

omsättning  

Normal (för 

konsult 

branschen)  

Låg (ej kritisk) 
Hög (pga. 

omorganisation) 

Hög (högre än 

önskat)  

Genomsnittlig 

tid på företaget 
3-4 år  

Lång tid 

(de som slutat 

kan räknas på 

fingrarna) 

3-4 år 

(varierar) 
4 år (varierar)  

Figur 6 - Sammanställning av empiriskt resultat. 
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5.0 Analys 

I det här avsnittet ska analysen presenteras och för att göra det lätt att följa med i våra 

resonemang har vi strukturerat den i tre delar. Först kommer vi börja med den 

teoretiska analysen där vi presenterar resultatet av vår litteraturstudie både i en 

analyserande text och i form av en sammanställd tabell. Därefter har vi i den empiriska 

analysen valt att jämföra detta resultat med det empiriska resultatet som vi fått fram 

genom intervjuer med våra fallföretag. Dessa klassificerar vi även i tabellform som 

därefter även leder till att vi slutligen analyserar helheten i del tre. Detta för att få en 

övergripande syn på konsekvenser och resultatets betydelse vilket i sin tur leder till 

studiens mest centrala fyrfältsmodell ”The perfect match of KM & HRM” som har 

samma namn som vi valt att ge studien i sin helhet. 

5.1 Disposition av analyskapitel 

 

Figur7 – Disposition av analyskapitel  

•  Utgångspunkt i KM 

•  Kodifierad & Personaliserad HRM 

•  Tabell: Sammanfattad teoretisk analys 

Teoretisk analys 

•  Företag A - D 

•  Tabell: Sammanfattad empirisk analys 

Empirisk analys 

•  Irrationell & rationell synvinkel 

•  Modell: "The perfect match of KM & HRM" 

•  Felaktigt & korrekt kombinerade strategier 

Analys av strategikombinationernas konsekvenser 
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5.2 Teoretisk analys  

Syftet med den här teoretiska delen i analysen är att beskriva hur vi genom teorin anser 

att Knowledge Management och Human Resource Management på bästa sätt bör 

kombineras.  

Nedan har vi återupprepat de enligt oss viktigaste aspekterna som vi tidigare behandlat i 

det teoretiska kapitlet. Här kan skillnader mellan personaliserad och kodifierad strategi 

utläsas först i termer av KM och sedan för HRM. Vi har valt att separera kodifierad och 

personaliserad HRM och i dessa gå igenom varje HRM-aspekt för sig. Vi har även valt 

att behålla vår tidigare använda ordning: HRM-fokus, rekrytering, 

kompetensutveckling, utvärdering och belöning, vilket slutligen kommer landa i en 

sammanfattande tabell som i sin tur ligger som grund för vidare analys kombinerat med 

det insamlade empiriska materialet. 

 

5.2.1 Utgångspunkt i Knowledge Management  

Vi tänkte börja det här avsnittet med att kort upprepa vad som karaktäriserar en 

kodifierad respektive personaliserad Knowledge Management. Vi kan konstatera att ett 

företag med kodifierad strategi utmärker genom att de ofta har en kunskapsdatabas där 

de lagrar viktig information och “lessons learnt” som man kan ha användning för i 

framtiden (Hansen et al., 1999). I denna kodifierade strategi är det samtidigt viktigt att 

det går lätt att använda kunskapsdatabasen (Werr och Stjärnberg, 2003). 

Ett personaliserat företag lägger däremot större vikt vid att dokumentera vad 

medarbetare på företaget kan (Hansen et al., 1999) vilket exempelvis kan göras genom 

personaldatabaser där medarbetares respektive kunskaper framkommer. Enligt Werr och 

Stjärnberg (2003) är det för ett personaliserat företag även viktigt med personliga 

kunskapsutbyten mellan medarbetarna.   
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5.2.2 Kodifierad HRM 

Att kodifierade företag väljer att rekrytera många nya medarbetare kan ha en koppling 

till de kodifierade företagens höga personalomsättning. Då en stor andel av 

medarbetarna i ett kodifierat företag väljer att sluta efter en kort tid kan det leda till att 

företaget behöver rekrytera många nya medarbetare för att det inte ska bli ett underskott 

på arbetskraft (Haesli & Boxall, 2005). 

Då det främst är oerfarna medarbetare som anställs (Hansen et al., 1999), kan det 

troligtvist kopplas till att kodifierade företag har en kunskapsdatabas där information 

om verksamheten finns sparad och som även lätt kan överföras till nya medarbetare utan 

erfarenhet. När kunskapen om verksamheten finns sparad blir det dessutom inte lika 

kritiskt när en person slutar eftersom kunskapen finns kvar i företaget (Alvesson, 2004).  

Rekryteringsprocessen i kodifierade företag görs till stor del elektroniskt (Edvardsson, 

2008), vilket är ett effektivt sätt med tanke på att den stora andel nya medarbetare som 

rekryteras. Enligt oss har företagen troligtvist inte tid att träffa alla potentiella 

kandidater personligen utan måste genomföra en första utgallring elektroniskt. På detta 

sätt sker de personliga intervjuerna endast med de för tjänsten relevanta personer. Detta 

bör även vara någonting som enligt oss varierar med företagens storlek, då det rimligen 

bör finnas begränsningar i huruvida rekryteringsprocesserna kan vara elektroniska eller 

inte. Generellt sett är arbetsuppgifterna i kodifierade företag tydligt specificerade till att 

var och en av medarbetarna ansvarar för en specifik uppgift (Liao, 2011) vilket 

samtidigt resulterar i att delaktigheten i beslutsfattandet blir mer begränsad (Theriou & 

Chatzoglou, 2008).   

En stor del av arbetet i kodifierade företag sker med hjälp av IT, som den tidigare 

nämnda kunskapsdatabasen och den elektroniska rekryteringsprocessen är exempel på, 

vilket i sin tur också leder till att det är på IT-investeringar som resurser investeras 

(Liao, 2011). Det är vanligt att medarbetare endast får tillgång till utbildning i 

startskedet och att utbildningen därefter blir mer begränsad (Edvardsson, 2008). Det är 

även viktigt för kodifierade företag att medarbetarna utvecklas i att utnyttja befintlig 

kunskap, vilket Edvardsson (2008) benämner som ”Explorative strategy”.  
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Vi anser att risken att medarbetare inte känner sig behövd på företag med denna 

kodifierade HRM då en stor del av arbetet sker med hjälp standardiserade lösningar. 

Denna känsla av begränsad delaktighet skulle exempelvis kunna vara en anledning till 

att medarbetare väljer att sluta. 

Utvärderingen av de anställda i kodifierade företag kan även ses som hård och strikt 

vilket enligt oss även det skulle kunna ha en koppling till den höga 

personalomsättningen. Utvärderingarna är ofta resultatorienterade (Shih & Chiang, 

2005) vilket gör att en medarbetare bedöms efter hur väl de uppnått företagens uppsatta 

finansiella mål. Genom att basera lönesättning på denna typ av utvärdering anser vi att 

risken för utbrändhet av medarbetarna är stor på grund av stress och press att prestera. 

Vi anser däremot att denna form av lönepåverkande utvärdering även skulle kunna 

fungera som en morot för vissa typer av individer.  

 

5.2.3 Personaliserad HRM  

I personaliserade företag är det enligt Haesli och Boxall (2005) till skillnad från företag 

med en kodifierad strategi istället fokus på att behålla personal. Detta går även i linje 

med att företagen till stor del anställer medarbetare med några års erfarenhet (Hansen et 

al., 1999). En medarbetare som arbetat några år har enligt oss troligtvist samlat på sig 

kunskaper inom specifika områden vilket gör att denne troligen kommer agera mer som 

en typ av expert. Om en medarbetare på ett personaliserat företag väljer att sluta blir det 

på detta sätt mer kritiskt för företaget i och med att kunskapen som personen besitter 

inte sparats i en kunskapsdatabas. Därmed skulle en personalavgång kunna leda till 

kunskapsbrist då personens specialistkunskap försvinner ut från företaget. 

Arbetsuppgifterna för medarbetare i personaliserade företag är i större omfattning 

generella (Liao, 2011) samt att medarbetarna har en större delaktighet i beslutsfattandet 

(Theriou & Chatzoglou, 2008).  Att en medarbetare får vara delaktig i beslutsprocessen 

bidrar enligt oss till att personen får en känsla av att känna sig behövd och vara viktig 

för företaget, vilket är en känsla som vi anser viktig i valet om man ska stanna kvar eller 

inte i en organisation. 
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I ett företag med personaliserad strategi finns det för medarbetarna stora möjligheter till 

träning och utveckling även efter inskolningsperioden (Edvardsson, 2008). Varje 

medarbetare har till exempel en mentor, som hjälper medarbetaren i dess utveckling 

(Edvardsson, 2008). Detta anser vi har en relativt stark anknytning till Edvardssons 

(2008) ”Exploitive strategy” som handlar om medarbetarnas förmåga att utvecklas i att 

utforska ny kunskap.  

Utvärderingen i personaliserade företag är mer övergripande och inte lika detaljerad 

som i kodifierade företag (Shih & Chiang, 2005) då helhetsbetyget på lång sikt är 

viktigare. Vi anser att helhetsutvärderingen kan tolkas som att medarbetarna exempelvis 

har större möjligheter att göra utvärderingen individuellt anpassad. Belöningen är till 

skillnad från kodifierade företag inte baserad på utvärderingen. Har du i ett 

personaliserat företag presterat bra kommer belöningen i större utsträckning vara i form 

av befordring.  Att inte ha samma krav att prestera då inte lönen påverkas, anser vi kan 

vara en av flera orsaker till att det i personaliserade företag är låg personalomsättning. 

 

5.2.4 Sammanfattad teoretisk analys  

Nedan har vi i tabellform sammanställt de viktigaste aspekterna från ovanstående 

resonemang för att snabbt kunna utläsa vad som skiljer personaliserad HRM från 

kodifierad. Denna tabell anser vi vara ett av studiens mest centrala bidrag och kommer 

även ligga till grund för vidare analys. 

  Personaliserad HRM Kodifierad HRM 

HRM-fokus 

Behålla personal Rekrytera personal 

Hög tillhörighetskänsla Låg tillhörighetskänsla 

Hög delaktighet i beslutsfattande 
Begränsad delaktighet i 

beslutsfattande 

Uppmuntra risktagande Minimera risktagande 

Bredare tjänster + teamwork Specificerade tjänster  

Fokus på kvalitet och innovation  Fokus på effektivitet 



 

70 

 

Rekrytering 

Personlig process Elektronisk process 

Större andel erfarna medarbetare Större andel oerfarna medarbetare 

 
Resurskrävande 

Kompetensutveckling 

Stora möjligheter till träning och 

utveckling 

Begränsade möjligheter till träning 

och utveckling 

Mentor (mer frekvent) 
Hög kostnad i startskede därefter 

görs investeringar på IT-stöd istället 

Explorative Strategy   

(utforska ny kunskap) 

Exploitive Strategy   

(utnyttja befintlig kunskap) 

Utvärdering 

Utvärdera helhet Resultatorienterad utvärdering 

Gruppbaserad utvärdering 
Hård styrning  

(minimera fel + kostnader) 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål 

Belöning 

För att ha spridit kunskap 

(person till person) 

För att ha följt standards och 

dokumenterat kunskap 

Befordring  Monetär belöning  

 
Baserad på senioritet 

Personalomsättning 

Låg Hög  

Mer kritisk Mindre kritisk 

Figur 8 - Sammanfattad teoretisk analys  
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5.3 Empirisk analys 

Syftet med den här delen av analysen är att undersöka om det finns skillnader mellan 

vad vi kommit fram till i vår litteraturstudie och vad företag faktiskt gör i praktiken. 

Detta har sin utgångspunkt i den teoretiska sammanställningen i föregående analysdel 

(se figur 8) i kombination med det empiriska resultatet som lättast ses i figur 6. Vi har 

först klassificerat fallföretagens KM-strategi som antingen kodifierad eller 

personaliserad, där vi likt tidigare resonemang gjort en förenkling och bortsett från 

Hansen et al.s (1999) rekommenderade 80-20%-fördelning.   

Därefter har vi gjort liknande klassificeringar med HRM-aspekterna för att se om de går 

i linje med respektive företags valda KM-strategi. För att kunna göra en jämförelse 

inom varje fallföretag har vi valt att både presenteras de separat och därefter 

tillsammans i tabellform. Denna tabell kommer att ligga som underlag för vidare 

resonemang i nästkommande tredje analysdel där vi diskuterar vad resultatet betyder, 

samt vilka eventuella konsekvenser det kan föra med sig och varför vi tror att resultatet 

har blivit som det blivit. 

  

5.3.1 Företag A 

5.3.1.1 Knowledge Management 

Vi anser att företag A har en personaliserad KM-strategi. Detta baserar vi på att de 

exempelvis har en personaldatabas där de anställdas kompetenser lagras för att kunna 

veta vem som vet vad. Detta trots att den enligt respondent A inte är utvecklad då den i 

princip endast består av ett excel-ark så existerar den, vilket gör att det bör finnas en 

tanke bakom den, i form av personaliseringsstrategins ”know who” (Svetlik & Stavrou-

Costea, 2007). Vi förstår det också som att personalen i hög grad frågar varandra för att 

få kunskap om ett visst område, vilket även det tyder på personalisering enligt Hansen 

et al. (1999). Företag A har även en kunskapsdatabas där alla projekt som genomförs 

sparas, men då användningen av denna är väldigt låg ses även detta som ett tecken på en 
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personaliserad KM. Denna kunskapsdatabas kan dock tolkas som att företag A har en 

ambition av att vara mer kodifierad än vad vi anser att de är. 

 

5.3.1.2 Human Resource Management 

HRM-fokuset i företag A anser vi ha en övervägande vikt åt det kodifierade hållet då 

arbetsuppgifterna är specifika samt att delaktigheten är relativt låg, då vi främst syftar 

på juniora medarbetares delaktighet i beslutsfattandet. Delaktigheten hos de juniora 

medarbetarna klassificerade vi tidigare i den empiriska sammanställningen att ligga på 

medelnivå men med tendenser åt det lägre hållet. Effektivitet är någonting vi anser ha 

större prioritet jämfört med kvalitet i företaget, även om detta är en svår gränsdragning 

att göra. Det som talar emot den kodifierade klassificeringen att det är en aning större 

fokus på att behålla personal än att rekrytera nya medarbetare, vilket kan ses som Haesli 

& Boxalls (2005) huvudtes. Dock anser vi att det sammanslagna resultatet gällande 

denna HRM-aspekt är kodifiering, vilket går emot deras KM-strategi. 

Företag A menar att de främst rekryterar oerfarna medarbetare och då främst i termer av 

nyexaminerade studenter anser vi med stöd av Hansen et al. (1999) att de bäst 

klassificeras åt det kodifierade hållet. Denna uppfattning är däremot någonting som 

skulle kunna bero på att intervjupersonen själv har hand om just rekryteringen av 

juniorer och på detta sätt upplever att det har stor fokus.  Då vi ändå har valt att basera 

klassificeringen på detta ser vi att även rekryteringens inriktning går emot företagets 

KM strategi. 

Eftersom vi likt Edvardsson (2008) anser att det är tillgången till träning i ett företag 

som avgör vilken KM-vinkling kompetensutvecklingen har, väljer vi att bedöma att 

företag A har en kodifierad sådan. Detta grundar sig i att kompetensutvecklingen främst 

sker i form av ”learning by doing” i projekt, både när det gäller nya medarbetare och för 

de mer erfarna.  Avsaknaden av en strukturerad kompetensutveckling anser vi likt 

Edvardsson (2008) tyda på kodifiering. Det faktum att företaget använder sig av 

mentorer kan ses mer personaliserat men detta anser vi inte är lika avgörande för 

klassificeringen då det endast är de juniora medarbetare som har mentorer i företag A. 
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Även utvärderingsprocessen och belöningen anser vi vara kodifierade vilket stöds av att 

intervjurespondenten målat upp en bild av en relativt hård styrning. Vi fick uppfattning 

om att medarbetarna hade mindre möjlighet att påverka utvärderingen själva och att 

medarbetare redan från start blev bedömda på finansiella mål som påverkar lönen samt 

att utvärderingarna görs väldigt frekvent.  Därmed går varken utvärdering eller belöning 

i linje med företagets KM. 

Sammantaget kan vi konstatera att samtliga HRM-aspekter i företag A gick i motsatt 

riktning i förhållande till företagets KM. Detta kan även ses i den sammanslagna 

tabellen (figur 9) i slutet av denna analysdel.  

 

5.3.2 Företag B 

5.3.2.1 Knowledge Management 

Vi anser att företag B har en något övervägande kodifierad KM trots att det även finns 

en hel del inslag av personalisering. Detta beslut baseras främst på det stora 

användandet av företagets kunskapsdatabas där alla viktiga delar från projekt återfinns 

likt Hansen et al.s (1999) beskrivning. Den kodifierade strategin stöds även av att 

kunskapsdatabasen anses vara lätt att söka i (Werr & Stjärnberg, 2003). Företaget har 

även en personaldatabas, där de anställdas CV:n och information återfinns kring vilka 

projekt medarbetarna utfört, vilket vi med stöd av Hansen et al. (1999) anser skulle 

kunna tyda på en mer personaliserad strategi. Det gör även det faktum att 

kunskapsöverföringen mellan de anställda är relativt hög. Då vi har valt att se graden av 

användning av kunskapsdatabasen som den avgörande faktorn för klassificeringen av 

KM, anser vi att företag B:s KM anses vara mer åt det kodifierade hållet. 

 

5.3.2.2 Human Resource Management 

Till skillnad mot företegets KM är HRM-fokuset mer åt det personaliserade hållet 

eftersom delaktigheten är hög även för de juniora medarbetarna samt att 

arbetsuppgifterna kan ses som mer generella, särskilt om vi skulle jämföra med 
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arbetsuppgifterna i företag A. Vi anser att det från intervjun framgick tydligt att 

delaktighet är en grundpelare i företag B:s företagskultur vilket gör att vi ser detta som 

en avgörande faktor för den personaliserade klassificeringen. Aspekter som istället tyder 

åt det kodifierade hållet är en inte helt övervägande fokus på att behålla personal i 

jämförelse med att rekrytera. Intervjupersonen ansåg att rekryteringen värderades som 

lika viktig och enligt oss kunde även ett tydligt effektivitetstänk urskiljas vilket även det 

är i linje med en kodifierad strategi (Liao, 2011). Då det sammanslagna HRM-fokuset 

trots allt resulterade i en något mer personaliserad strategi går det emot den identifierade 

KM-strategin. 

Även rekryteringen är någonting som går emot företagets KM-strategi då den har 

tendenser åt det personaliserade hållet. Detta beror exempelvis på rekryteringens natur 

som bygger mycket på att medarbetarna ska passa in i företagskulturen. De har även 

angett att de rekryterar ungefär lika många oerfarna som erfarna medarbetare vilket vi 

anser väga över mot personaliserad strategi om man jämför med övriga fallföretag där 

rekrytering av oerfarna är i stor majoritet. 

Kompetensutvecklingen i företag B är ett tydligt exempel på en personaliserad strategi 

då alla medarbetare i enlighet med Edvardssons (2008) resonemang, har en mentor som 

hjälper individen att utvecklas i önskad riktning. Efter introduktionsperioden för nya 

anställda finns det stora möjligheter för både extern och intern utbildning som även det 

tyder på en personaliserad kompetensutveckling. 

Utvärderingsprocessen i företag B skiljer sig stort om vi jämför med den i företag A då 

B:s är mycket mer personaliserad. Denna bedömning baserar vi på att medarbetarna har 

en större möjlighet att själv påverka bedömningskriterierna samt att den kan anses vara 

mindre hård då den för juniora medarbetare inte baseras på finansiella mål. Likaså är 

belöningskriterierna personaliserade då det till stor del sker i form av befordring (Liao, 

2011). Utvärderingen ser vi som mindre standardiserad och att den till högre grad utgörs 

av daglig feedback vilket även det ses personaliserat. Någonting som eventuellt kan 

tolkas vara mer åt det kodifierade hållet är att utvärderingarna sker relativt ofta. Dock 

anser vi att sättet de är utformade på är betydligt mer personaliserat. 
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Likt alla tidigare berörda HRM-aspekter kolliderar strategivalet med företagets 

kodifierade KM då den samlade klassificeringen av företag B:s HRM är 

personalisering, vilket även kan ses i den empiriska analystabellen (figur 9). 

 

5.3.3 Företag C 

5.2.3.1 Knowledge Management 

Företag C har vi klassificerat att ha en personaliserad KM då det finns en 

kunskapsdatabas där gjorda projekt sparas, men där sökbarheten och användandet är 

väldigt lågt. De har ingen personaldatabas, men då företaget är relativt litet har alla på 

företaget koll på varandras kunskaper och tidigare erfarenheter. Detta leder i sin tur till 

att kunskapsutbytet mellan de anställda är väldigt högt och att de anställda i linje med 

Hansens et al.s (1999) resonemang om personalisering då medarbetarna föredrar att 

fråga kollegor om hjälp än att söka i kunskapsdatabasen. Denna bild kan eventuellt ha 

förstärkts av att respondenten var relativt ny på företag C och att dennes arbetssätt till 

stor del gått till på detta sätt. Möjligheten finns att mer erfarna medarbetare till större 

grad använder sig av kunskapsdatabasen, men då detta inte framgått har vi använt det 

som framkommit i intervjun vilket vi sammanslaget anser tyder starkare på att företag C 

har en personaliserad KM-strategi. 

 

5.3.3.2 Human Resource Management 

HRM-fokuset i företag C anser vi ha mer tendenser till att vara personaliserat med tanke 

på en stor grad generella arbetsuppgifter och i många olika delar av projekten, en 

relativt hög delaktighet redan från start och ett högt kvalitetstänk som respondent C 

framhöll extra tydligt. Att rekrytering angavs ha större vikt än att behålla personal är 

med utgångspunkt i Haesli och Boxalls (2005) studie vad som skulle kunna sägas gå 

emot resonemanget. Detta kan dock ha att göra med en nyligen stor förlust av personal 

vilket gjort att fokus naturligt varit högre på rekrytering den senaste tiden. 

Resonemanget blir även svårt för intervjupersonen då denne jobbat i företaget i knappt 

ett år. 
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Rekryteringsprocessen hos företag C har vi med hjälp av Haesli och Boxall (2005) 

klassificerat som kodifierad då den till störst del består av att anställa oerfarna 

medarbetare. Detta grunda sig i att respondent C menar att det varit svårt att hitta 

erfarna medarbetare med rätt kompetens samt att de tidigare har lyckats bra att anställa 

studenter som kommit direkt från skolan.  Den kodifierade rekryteringen som detta 

leder till matchar däremot inte företagets KM-strategi vilket kan ses svårgenomfört med 

tanke på att uttalanden från respondent C tyder på att företaget har försökt men stött på 

mycket hinder i sin jakt på erfarna medarbetare.  

Det finns många likheter i hur kompetensutveckling i företagen i vår studie sker då 

många av företagen angett att kompetensutvecklingen främst sker i det dagliga arbetet i 

projekt. I företag C anser vi att kompetensutvecklingen är personaliserad eftersom att 

alla medarbetare i linje med Edvardsson (2008) har en mentor och att utbildningen till 

största grad sker internt där medarbetare lär av varandra. Avsaknaden av formella 

utbildningar kan dock ses som kodifierat (Shih & Chiang, 2005) men vi anser att sättet 

kompetensutvecklingen sker på har större betydelse för klassificeringen, vilket gör den 

personaliserad. 

Utvärderingen av medarbetare är i företag C omfattande, vilket skulle kunna ses som 

någonting typiskt för hela konsultbranschen. Företag C har enligt vår bedömning en 

blandning av kodifierad och personaliserad utvärderingsprocess vilket drar något mer åt 

det kodifierade hållet då de exempelvis har finansiellt baserad utvärdering, likt Shih och 

Chiangs (2005) resonemang, redan för juniora medarbetare vilket även lönen baseras 

på. Det görs utvärderingar efter varje projekt som tyder på en hög frekvens och då de 

även är väldigt omfattande och detaljerade anser vi med stöd av Edvardsson (2008) att 

det mer tyder på en kodifierad strategi. Individers möjlighet att påverka utvärderingen 

ses som drag åt det personaliserade hållet men då utvärderingen i grunden bygger på 

standardiserade mallar sammanfattar vi resultatet av både utvärdering och belöning som 

kodifierat vilket inte går i linje med företagets KM. 

Sammanfattningsvis kan sägas att två av fem HRM-aspekter stödjer företagets KM, 

vilket även ses i den emiriska analystabellen (figur 9). 
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5.3.4 Företag D 

5.3.4.1 Knowledge Management 

KM i företag D är svårt att klassificera då det finns tendenser åt båda hållen. Dock ser vi 

dominerande drag av kodifiering i och med att kunskapsdatabasen både har god 

sökbarhet och hög grad av återanvändning. Detta möjliggörs genom att företaget både 

har en kunskapsdatabas för alla projekt i sin helhet och en separat databas där mer 

marknadsnyttig information sparas. Det är den sistnämnda vi tolkar som avgörande för 

deras kodifierad KM-strategi då kunskapen i denna helt och hållet är anpassad för att 

kunna användas i framtida projekt. Det som skulle kunna tala emot kodifieringsstrategin 

är att medarbetare i företaget är väl medvetna om vad alla har för skilda kompetenser 

vilket enligt Hansen et al. (1999) brukar ses som mer personaliserat. Vi anser istället att 

detta är en följd av företagets mindre storlek. Kunskapsutbytet mellan kollegor 

förekommer även men vi har uppfattat att det sker till en relativt låg grad på grund av 

tidsbrist, vilket även det stödjer vår klassificering av företag D:s KM som kodifierad. 

 

5.3.4.2 Human Resource Management  

Ett HRM-fokus som går i linje med företagets KM-strategi är någonting som företag D 

innehar då det är kodifierat. Detta baserar vi på att företagets arbetssätt är likt Liaos 

(2011) resonemang om kodifierade företag, sker en relativt tydlig indelning av 

medarbetarnas specifika arbetsuppgifter. Vi anser även att företaget har en övervägande 

vikt vid rekrytering jämfört med att behålla personal, trots att respondenten var vag i 

besvarandet av denna fråga. Anledningen till att vi menar att det lutar mer åt fokus på 

rekrytering är att de poängterade att de hade relativt svårt att hitta rätt folk och la ner 

mycket tid för att få det att stämma. Vi förstod det som att det även var lägre delaktighet 

i beslutsprocesser för juniora medarbetare då vi fick intryck av att mycket styrdes av 

partnerna. En aspekt som tenderar att väga mer åt det personaliserade hållet är företagets 

starka kvalitetsfokus.  

Företag D är det enda av fallföretagen som har en rekryteringsprocess anpassad efter sin 

KM. Rekryteringsprocessen anser vi vara kodifierad då respondenten har angett att det 
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främst är oerfarna medarbetare som anställs, vilka består av nyexaminerade studenter. 

Dock kan rekryteringsprocessens stora inslag av personliga möten diskuteras då det 

teoretiskt sett vore mer lämpligt med en mer elektronisk baserad process (Edvardsson, 

2008), men med tanke på företagets storlekt hänvisar vi även här till begränsade resurser 

som en förklarande faktor. 

Kompetensutvecklingen i företag D anser vi har mer drag åt det kodifierade hållet vilket 

vi exempelvis understödjer med att de anställda inte har någon mentor samt en 

begränsad möjlighet till utbildning (Shih & Chiang, 2005). Däremot kan vi se att det 

finns likheter med den tidigare beskrivna personaliserade typen av kompetensutveckling 

som sker mellan medarbetarna i det dagliga arbetet i projekten. Vi har däremot tolkat 

det som att den sker i begränsad form på grund av tidigare nämnda tidsbrist. 

Helhetsperspektivet är någonting som företag D har fokuserat på i sin 

utvärderingsprocess och då den även sker relativt sällan (en gång om året i form av 

utvecklingssamtal) ser vi den som personaliserad. Detta stöds även av det faktum att de 

juniora medarbetarna ej bedöms på finansiella mål, vilket likaså inte påverkar lönen i 

början. Belöning sker genom befordring för de juniora medarbetare vilket är någonting 

som vi med inspiration av Liao (2011) har klassificerat som personaliserat. Den 

personaliserade utvärderingen och lönesättningen går inte i linje med företagets KM 

vilket övriga HRM-aspekterna faktiskt gör, då tre av fem matchar KM, vilket kan 

utläsas av den empiriska analystabellen (figur 9) på nästa sida.   

 

5.3.5 Sammanfattad empirisk analys 

I tabellen nedan kan vi konstatera att vårt empiriska resultat ej överrensstämmer med 

det teoretiska resonemanget från litteraturstudiens resultat. Det som kan utläsas är att 

flera av företagens HRM-aspekter kolliderar med respektive KM. Det går även att se 

problematiken från andra hållet och att det eventuellt är KM som inte stämmer överens 

med företagens respektive HRM-strategi. Detta anser vi vara rimligt för både företag A 

och B där alla fem HRM-aspekterna drar åt ett och samma håll medan KM är det som 

avviker. Dock har vi valt att fortsätta i linje med studiens utgångspunkt som menar att 

det är HRM som ska anpassas efter KM. Då företag D har tre HRM-aspekter av fem 



 

79 

 

som stämmer överens med företagets KM anser vi att detta är det enda företag som kan 

sägas ha en relativt bra matchning av KM och HRM. Mer om detta och vidare analys av 

vad resultat skulle kunna få för konsekvenser ska vi gå djupare in på i kommande tredje 

analysdel.  

 

 

5.4 Analys av strategikombinationernas konsekvenser  

För att kunna besvara frågan om vilka konsekvenser en sämre eller bättre anpassad 

kombination av KM och HRM får på personalomsättningen, behöver vi först klargöra 

vilken syn vi har på organisationer. Detta blir viktigt för oss eftersom att vi analyserar 

företags val av strategier. Dessa strategival menar vi kan ses antingen som rationella 

eller irrationella, där vi har valt att främst se problematiken ur en rationell synvinkel. 

 

5.4.1 Konsekvenser från en irrationell synvinkel 

För att förtydliga vad den irrationella synen handlar om kan vi ta hjälp av Brunsson 

(1985) som är en bland fler som kritiserar normativ organisationsforskning där man 

föreslår ett bästa sätt och en bästa lösning i managementfrågor.  
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”… the recommendations of normative research may be irrelevant, confusing or even 

harmful” (Brunsson, 1985, s. 18). 

Han menar att beslutsfattandet i organisationer till högre grad styrs av ett irrationellt 

handlande vilket inte går att härleda till den bästa av alla alternativ som ett rationellt 

beslutssätt hade grundat sig på. 

Om vi hade valt att hålla med om att företags handlande fullt ut skulle vara rationellt, 

skulle denna studies resultat egentligen inte betyda någonting och den skulle likaså inte 

kunna sägas bidra till rekommendationer av något slag. Detta med tanke på att företag 

riskerar att blint följa rekommendationerna utan att ta hänsyn till andra viktiga 

påverkande faktorer. Även om vi anser att det kan finnas en eller annan poäng i det 

irrationella synsättet likt Brunssons (1985) resonemang, menar vi att företags handlande 

till större grad är och bör vara rationellt och att denna studie därför kan agera guidande i 

managementfrågor.  

 

5.4.2 Konsekvenser från en rationell synvinkel 

Det rationella synsättet beskriver däremot Brunsson (2006, s. 34) som följande:  

“Rationality is a kind of processual hierarchy. It implies that the preference of 

management should control what the organization does”.   

Det rationella synsättet vi valt kan liknas vid det Simons benämner ”bounded 

rationality” som enligt Fiori (2011) härstammar från hans mycket kända bidrag till 

beslutsteorin år 1955 i ”A Behavioral Model of Rational”. Bounded rationality anses ha 

uppstått som en reaktion mot det optimalt rationella synsättet, som Simons ska ha 

modifierat genom antaganden om att alla beslut har sina begränsningar, dels i form av 

organisationers individer och dels dess databaserade kapacitet (Fiori, 2011). Med detta 

menar han att organisationer utgår från begränsade valmöjligheter baserat på deras 

kända förutsättningar och utefter dessa tar beslut. Enligt denna form av rationellt synsätt 

anser vi därför att företag har möjlighet att väga olika strategival mot varandra och 

basera beslut på vad som passar bäst för just det enskilda företaget. Därmed menar vi att 
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vår studies resultat ska kunna bidra till inspiration och ifrågasättande av företags egna 

sätt att kombinera KM och HRM.   

Då vi bygger våra analyser utifrån en främst rationell synvinkel anser vi att 

konsekvenser av rekommendationerna ska ses som en del av företagens möjliga sätt att 

anpassa sin styrning. För att analysera konsekvenser av studiens strategikombinationer 

har vi skapat en fyrfältsmodell (figur 10) med vissa liknande drag från den Haesli och 

Boxhall (2005) använder, och har med hjälp av den empiriska analysen placerat in 

företagen i denna. Fyrfältsmodellen visar hur våra klassificeringar av KM och HRM i 

våra fallföretag är anpassade till varandra. Vi har som tidigare nämnt medvetet gjort en 

förenkling vid framställningen av analysen då vi valt att klassificera våra fallföretag att 

tillhöra antingen kodifiering eller personalisering. 

Minustecken i de tonade rutorna i modellen betyder att KM och HRM inte är idealt 

anpassade till varandra. På motsatt sätt står plustecken med vit bakgrund för en ideal 

anpassning vilket är där företagen bör ligga enligt vår rationella syn.  

 

 

 

Figur 10 - The perfect match of KM & HRM 

 

KM = Knowledge Management 
HRM = Human Resource Management 
K = Kodifierad strategi 
P = Personaliserad strategi 
P.O = Personalomsättning  
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5.4.2.1 Teoretiskt felaktigt kombinerade strategier 

5.4.2.1.1 KM
P 

+ HRM
K  

I modellens ruta där KM är personaliserad och HRM är kodifierad finner vi företagen A 

och C. Då båda företagen har en personaliserad KM-strategi, är det i linje med Haesli 

och Boxalls (2005) resonemang viktigt att behålla personal och att dela kunskap mellan 

individerna på företaget. Båda företagen har en kombinerad HRM-strategi, där företag 

A har en helt kodifierad HRM, medan företag C har tre av fem kodifierade HRM-

aspekter. Då den personaliserade strategin enligt Haesli och Boxall (2005) har för avsikt 

att behålla personal och den kodifierade strategin att i större utsträckning byta ut och 

rekrytera ny personal, bildas motstridiga krafter som leder till att KM och HRM inte 

stödjer varandra. Önskvärt skulle vara att den personaliserade KM-strategin stöddes av 

en personaliserad HRM strategi. Som vi tidigare nämnt i empirin har både företag A och 

C en hög personalomsättning, vilket skulle kunna vara en följd av att deras KM och 

HRM-strategi inte är anpassade till varandra.  

I företag som har en personaliserad KM-strategi saknas det ett fungerande databaserat 

system för att lagra kunskap, vilket gör att det blir mer kritiskt när en person slutar och 

tar med sig kunskapen (Alvesson, 2004). Både företag A och C har en kunskapsdatabas 

där de lagrar information, men de beskriver båda att återanvändningen av 

kunskapsdatabasen är låg då de främsta kunskapsutbytena sker mellan individer på 

företaget.  

Både företag A och C har fokus på att rekrytera ny oerfaren personal, vilket inte stödjer 

deras KM eftersom det istället skulle behöva behålla befintlig personal. Då båda 

företagen rekryterar en stor andel oerfarna medarbetare skulle detta även kunna leda till 

att det skapas kunskapsbrist. Detta eftersom majoriteten av de som anställs behöver 

läras upp från grunden och saknar den specialistkompetens som dessa företag skulle 

behöva. En annan konsekvens av att rekrytera för mycket är att det kan leda till brist på 

kvarvarande resurser för att behålla personal.    

Två parametrar som tydligt avgör en kodifierad HRM strategi är enligt vår 

litteraturstudie belöning och utvärderingsprocesser.  Både företag A och C utvärderar 
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sina medarbetare efter en detaljerad utvärderingsmodell, vilket motsäger deras valda 

kunskapsstrategi som förespråkar en helhetsbedömning. Då belöningen också är 

kopplad till utvärderingen, leder det till att lönen baseras på hur väl en medarbetare har 

presterat på dessa parametrar och inte utifrån helheten som skulle vara att föredra för 

den personaliserade KM-strategin. Konsekvenserna av detta kan enligt oss bli att de 

anställda upplever en alltför stor oro för att prestera bra, vilket skulle kunna leda till att 

de väljer att sluta. Slutsatsen av ovanstående resonemang är att kombinationen av en 

personaliserad KM-strategi och kodifierad HRM-strategi kan leda till att oönskat många 

medarbetare väljer att sluta.  

 

5.4.2.1.2 KM
K 

+ HRM
P
 

En kodifierad KM-strategi eftersträvar, som vi tidigare nämnt en effektiv process (Liao, 

2011) genom hög användning av kunskapsdatabaser (Hansen et al.,1999). Därför är det 

önskvärt att minimera att medarbetare sitter på värdefull tyst kunskap som ingen annan 

känner till. Vi tolkar det som att företag med denna strategi vill begränsa medarbetarnas 

ställning och ”makt” för att kunna byta ut personalstyrkan genom kontinuerliga 

rekryteringsprocesser. En HRM-strategi som är personaliserad stödjer däremot inte 

dessa önskade effekter utan sätter snarare käppar i hjulet för den kodifierade KM-

strategin. Från den empiriska analysen kan vi konstatera att företag B klassificerades i 

denna kolliderande strategikombination, vilket gör att vi kan utgå från deras 

felanpassade HRM-aspekter för att beskriva möjliga konsekvenser. 

För det första utgörs det övergripande HRM-fokuset i personaliserad strategi av åtgärder 

för att behålla personal. Detta har även konstaterats i företag B, vilket enligt deras KM 

inte är nödvändigt eftersom kunskapen finns lagrad i kunskapsdatabaser. Enligt oss 

verkar det dock orimligt att precis all kunskap finns sparad där, då det sannolikt bör leda 

till att viss kunskap skulle gå till spillo om för många medarbetare valde att sluta. 

Någonting som inte kan bortses är det faktum att företag B förmodligen lägger en hel 

del onödiga resurser på att försöka behålla personal. Detta anser vi även skulle kunna 

leda till att ej önskvärd personal stannar i likhet med Alvessons (2004) resonemang. 
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En annan konsekvens som ett felaktigt HRM-fokus kan bidra till i detta fall är att 

effektiviteten inte upprätthålls då man ger medarbetarna för stor delaktighet och 

generella arbetsuppgifter istället för det Liao (2011) menar skulle behöva vara mer 

specificerade. Denna effektivitet blir även lidande av utvärderingsprocesser likt de i 

företag B som enligt oss är för individbaserade. Företag ska mäta och följa upp det som 

önskas uppnås, vilket säkerligen skulle kunna vara fallet i företag B då de är måna om 

individernas medbestämmande. Däremot finns det en risk att effektiviteten 

nedprioriteras om det inte finns med i uppföljningskriterierna. 

Riskerna med en rekrytering som kretsar för mycket kring erfarna medarbetare anser vi 

kunna vara att det blir svårare att få medarbetare att följa företags kodade rutiner. 

Erfarna medarbetare har troligtvist redan en hel del invanda sätt att arbeta på vilket gör 

det svårare att få dem att passa in i det rutinbundna arbetssättet. 

En felaktigt anpassad kompetensutveckling innebär i detta fall att för stor möjlighet ges 

till utbildning. Konsekvenser av detta är främst slöseri med resurser då 

kodifieringsstrategin menar att det inte lönar sig att satsa på kompetensutveckling 

eftersom medarbetarna slutar efter relativt kort tid. I företag B håller inte detta 

resonemang riktigt eftersom inte medarbetarna slutar i samma höga utsträckning. 

Åtgärder för att kompetensutvecklingen inte ska bli kostsam har dock vidtagits i 

företaget, vilket exempelvis utgörs av att endast ett fåtal medarbetare skickas på 

utbildning för att därefter ta till sig det viktigaste och sprida det vidare till andra inom 

företaget. Det kan även ses som en kodifierad åtgärd att företaget valt att lägga delar av 

kostnaderna för utbildning på de enskilda medarbetarna och på detta sätt minska 

onödiga utlägg. Övriga risker med personaliserad kompetensutveckling skulle kunna 

vara att en ökad kunskapsnivå bland medarbetarna troligtvis skulle kunna leda till att de 

börjar ställa högre krav på exempelvis utökade arbetsuppgifter. Detta har vi tidigare 

konstaterat som icke önskvärt i denna typ av KM då det blir svårare att behålla de 

kodifierade rutinerna och fokuset på effektivitet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en kombination av en kodifierad KM och en 

personaliserad HRM inte är någonting att sträva efter då det leder till att för många 

medarbetare stannar i företaget jämfört med vad som är önskvärt. Att medarbetarna till 
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hög grad väljer att stanna är även någonting vi kan se som konsekvens i företag B vilket 

i detta fall är någonting negativt. Personalomsättningen är med andra ord för låg i 

förhållande till vad som eftersträvas för en kodifierad KM. 

 

5.4.2.2 Teoretiskt korrekt kombinerade strategier  

5.4.2.2.1 KM
K

 + HRM
K 

  

Företag D har en KM och HRM som är kodifierade, vilket enligt den rationella synen 

att se på företag är en av de två teoretiskt bästa kombinationerna. En kodifierad KM-

strategi som går ut på att spara kodad kunskap (Hansen et al., 1999) stöds därmed av en 

HRM strategi som har fokus på att rekrytera ny personal (Haesli & Boxall, 2005). Detta 

leder i sin tur till att en önskad konsekvens för en kodifierad KM och HRM är hög 

personalomsättning. 

Företag D har en kunskapsdatabas där information från varje projekt sparas, vilket 

bidrar till det faktum att en medarbetare väljer att sluta, i linje med Alvesson (2004) inte 

är kritiskt för företaget då medarbetaren som slutar inte tar med sig kunskapen ut från 

företaget. Poängen är även att nya medarbetare som börjar på företaget även lätt 

kommer kunna ta till sig och använda den lagrade informationen. I vissa fall när arbetet 

med en anställd inte fungerat bra har företag D initierat att personen ska sluta, vilket 

betyder att en hög personalomsättning i företag D:s fall inte uteslutande beror på den 

anställdes vilja att sluta. Till detta hör även att vi anser att det är svårt att avgöra om 

personalomsättningen beror på att medarbetarna valt att sluta eller om det beror på 

felrekrytering.  

Företag D uttryckte den höga personalomsättningen som olycklig och menar att de 

skulle önska att den var lägre. Vi anser dock att en hög personalomsättning är en del av 

den kodifierade strategin och därmed inte bör ses som dålig utan mer ett naturligt 

resultat av vald strategi. Sammanfattningsvis kan vi se att denna matchning av KM och 

HRM troligtvist kommer att leda till en önskat hög personalomsättning. 
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5.4.2.2.2 KM
P
 + HRM

P
 

I likhet med den ovan beskrivna matchningen av KM och HRM är även en 

genomgående personaliserad kombination ett bra alternativ enligt vår teoretiska analys. 

En personaliserad KM som till stor del går ut på att ta tillvara på medarbetarnas 

individbundna kunskap (Hansen et al.,1999) stöds därmed av en passande HRM-strategi 

som till största del bidrar till att medarbetarna behålls i företaget (Haesli & Boxall, 

2005). Önskade konsekvenser av denna strategikombination är låg personalomsättning 

vilket vi anser vara ett troligt utfall om de personaliserade HRM-åtgärderna följs.  

Utifrån studiens empiriska analys kan vi konstatera att det inte var något av 

fallföretagen som klassificerades att ha denna strategikombination, trots att företag B 

skulle kunna sägas var relativt nära med undantag av att deras KM-strategi var lite mer 

kodifierad. Resultatet i termer av personalomsättning var att den för företag B var 

mycket låg. För att avgöra om detta är bra eller inte kan vi konstatera att det är 

företagets KM som styr. I enighet med detta gjordes tidigare antagande om att företagets 

kodifierade KM bidrog till att den låga personalomsättningen var någonting negativt. 

Hade vi istället bedömt att företaget haft en mer personaliserad KM hade detta varit 

någonting positivt. 

 

5.5 Analysens avslutande ord 

Genom detta resonemang kan vi konstatera att många av de antaganden och tolkningar 

vi gjort genomgående i denna studie har haft stor inverkan på resultatet vi härmed 

framfört. Då klassificeringar av företagens strategier inte varit självklara vare sig för oss 

eller för företagen själva, anser vi att läsandet av det empiriska resultatet ska ge 

möjlighet till eget tolkningsutrymme. I första hand tjänar dessa empiriska beskrivningar 

och analyser av fallföretagen som exempel på det studerade fenomenet kring 

strategikombinationer och det är därmed viktigt att det inte ses som någon absolut 

sanning eller facit. 
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6.0 Slutsats 

I det här avslutande kapitlet kommer våra slutsatser att presenteras och i samband med 

detta kommer vi besvara om vi anser att studiens syfte har uppfyllts. För att göra våra 

slutsatser tydliga har vi valt att dela upp kapitlet i tre avsnitt. Den första delen kommer 

att belysa vad vi har kommit fram till vår studie, vilket i sin tur är baserat på syftets tre 

delar. I kapitlets andra del förtydligas studiens bidrag kortfattat och i den tredje och 

avslutande delen ger vi förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Vad har vi kommit fram till?  

 

6.1.1 Hur ser den teoretiskt bästa kombinationen av KM och HRM ut?  

För att friska upp minnet kan vi upprepa att studiens syftes första del består av att 

beskriva hur den teoretiskt bästa kombinationen av HRM och KM kan se ut.  

Det vi kommit fram till i detta hänseende är att den bästa anpassningen enligt vår 

teoretiska analys består av antingen en genomgående personaliserad eller kodifierad 

strategi. Vi anser att detta bör uppnås genom att anpassa företagets HRM-aspekter i 

linje med företagens KM för att på så sätt skapa denna enhetlighet. Detta återfinns i vår 

teoretiska analys (se figur 8) där vi ingående redogör för hur de olika HRM-aspekterna. 

Detta består i kortfattad form av nedanstående slutsatser:   

Personaliserad HRM: Störst fokus på att behålla personal, rekrytera erfarna 

medarbetare, erbjuda mycket kompetensutveckling, helhetsbaserade 

utvärderingsprocesser och belöning av medarbetare för att muntligt delande av kunskap.  

Kodifierad HRM: Störst fokus på rekrytering och i detta avseende främst av oerfarna 

medarbetare, investera i IT som stödjer sparandet av kunskapen, resultatbaserade 

utvärderingsprocesser och belöning av medarbetare för att ha följt standardiserade 

rutiner.   
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Slutsatserna kring att den bästa kombinationen består av en genomgående enhetlig 

strategiinriktning tydliggörs även i studiens fyrfältsmodell ”The perfect match of KM & 

HRM” (figur 10) som ses i analysdel 5.4.2.  

 

6.1.2 Anpassar företag sin verksamhet efter den teoretiska bästa 

strategikombinationen?  

Den andra delen av studiens syfte handlar om att beskriva om studiens fallföretag 

anpassar sin verksamhet efter en idealt anpassad strategikombination.  I detta hänseende 

har vi dragit slutsatsen att företag gör det till låg grad, vilket baseras på den empiriska 

analysen av studiens undersökta fallföretag (se 5.3). Fallföretagens klassificeringar ses 

tydligt i figur 9 där den sämre strategimatchningen framgår. I kortfattad form utgjordes 

det av följande: 

Företag A: Samtliga HRM-aspekter var felanpassade
 

Företag B: Samtliga HRM-aspekter var felanpassade 

Företag C: Två av fem HRM-aspekter var felanpassade 

Företag D: Tre av fem HRM-aspekter var felanpassade 

Klassificeringarna i den empiriska analysen har även bidragit till placering av 

fallföretagen i den tidigare nämnda fyrfältsmodellen ”Perfect match of KM & HRM” 

(figur 10) som även den kan ses som underlag för syftets andra del. Med hjälp av 

ovanstående nämnda klassificeringar, placeringar i modell samt diskussionen i den 

empiriska analysen (5.3) anser vi att denna del av syftet blivit uppfyllt. Vi menar att vi 

ser relativt starka tecken på en låg anpassning av de teoretiska bästa 

strategikombinationerna i praktiken. Vad detta skulle kunna bero på reflekterar vi över i 

resonemanget nedan. 

Några tänkbara förklaringar skulle enligt oss exempelvis kunna vara kopplade till de 

utmaningar vi tidigare identifierat i samband med KM, där vi bland annat nämnt 

medarbetares ovilja att dela med sig av personaliserad kunskap och svårigheter att 

återanvända kodifierad kunskap. Det är även värt att reflektera över det faktum att det är 

konsultbolag studerats och att det eventuellt skulle kunna påverkat resultatet på ett eller 
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annat sätt. Vi anser dock inte att detta bör ha påverkat studien generellt i någon större 

utsträckning eftersom företagen trots allt hade relativt skilda inriktningar och storlek 

men ändå visade relativt samstämmigt resultat.  

Vi menar även att den låga grad av enhetlighet mellan KM och HRM skulle kunna bero 

på företags brist på kunskap och medvetenhet om hur de på bästa sätt ska kunna 

kombinera dessa två teoretiska områden. En annan faktor skulle kunna vara avsaknad av 

resurser och tid till att fokusera på detta. Nära anknutet till detta är företags varierande 

storlek som rimligtvis även skulle kunna vara en avgörande faktor.  

Studiens samtliga fallföretag kan klassas som relativt små till storleken vilket i sin tur 

skulle kunna leda till en kombination av flertalet ovannämnda förklaringsfaktorer som 

bland annat begränsade resurser, tid och kunskap. Däremot har ingen av ovanstående 

faktorer fått särskilt stort utrymme i denna studie, vilket gör att vi föreslår att detta ges 

mer plats i framtida studier på området.  

 

6.1.3 Vilka konsekvenser kan strategikombinationerna få på 

personalomsättning? 

Studiens tredje delsyfte består i att besvara vilka konsekvenser, i form av 

personalomsättning, både korrekta och felaktiga strategikombinationer kan leda till.   

Besvarandet av detta återfinns tydligt i analysdel 5.4 där vi utifrån den rationella 

synvinkel vi valt, visat att en kollision av skilda inriktningar på KM och HRM kan leda 

till oönskad personalomsättning. Slutsatser från en korrekt anpassning av KM och HRM 

kommer däremot enligt vår analys leda till en önskad personalomsättning. Dessa 

samband förtydligas nedan och ses även i studiens fyrfältsmodell (figur 10). 
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Nedan har vi visualiserat ovanstående genom en återkoppling och utökning av modellen 

vi tidigare använt i samband med studiens huvudsakliga innehåll (figur 1). Modellen 

börjar med att visa att ett företag antingen har en kodifierad eller en personaliserad KM-

strategi. Utifrån vald strategi bör HRM-åtgärderna anpassas, vilket enligt vår modell 

slutligen leder till skilda grader av personalomsättning. De teoretiskt bästa 

kombinationerna av KM och HRM visas genom de lodräta pilarna och i de fall som KM 

och HRM inte är anpassade till varandra visas det genom de diagonalt korsande 

streckade linjerna. Detta resulterar i sin tur till varierande grader av personalomsättning. 

Med detta sagt anser vi även att syftets tredje del angående konsekvenser på 

personalomsättningen blivit uppfyllt vilket gör att vi därmed sammanfattningsvis kan 

konstatera att syftets alla delar har blivit besvarade.  

Figur 11- Illustration av strategikombinationers effekter på personalomsättning 
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6.2 Studiens bidrag 

Som tidigare nämnt vill vi återigen trycka på vikten av studiens teoretiska bidrag i form 

av en modell som bygger på en tydlig sammanställning av tidigare forskning av de 

kombinerade forskningsområdena HRM och KM. Detta teoretiska fält anser vi oss ha 

utökat och gett tyngd åt delvis genom skapandet av modellerna och applicerandet av 

studiens empiriska resultat. 

Studiens bidrag kan även ses empiriskt i form av praktisk användning för organisationer 

som kan använda studiens resultat som inspiration och råd i utformandet av sin egen 

strategiska inriktning.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning  

Då vi inte har undersökt strategikombinationers samband med lönsamhet eller liknande 

är detta en aspekt som vi menar skulle kunna vara intressant för vidare forskning. 

Någonting annat som även skulle kunna vara intressant att undersöka är huruvida 

företag gör medvetna strategival med baktanke på hur strategierna kring KM och HRM 

bör kombineras. Då vi likt tidigare resonemang inte tagit hänsyn till Hansen et al.s 

(1999) resonemang med en blandad fördelning på 80 % av den dominanta strategin och 

20 % av den andra strategin, anser vi även att detta skulle kunna vara intressant att 

undersöka vidare i samband med HRM. Då ämnesområdet KM och HRM är relativt 

sparsamt berört kan det även tänkas vara intressant att undersöka om det finns 

variationer i strategikombinationens utsträckning studerat och jämfört mellan olika 

branscher.  
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Perfect Match? 

 

Bildkälla: http://stuffstickfigurepeoplelike.wordpress.com/2008/04/13/19-the-perfect-match/ 

  

 

Slutligen vill vi tacka er läsare för uppmärksamheten. Vi hoppas att ni tycker att studien 

varit intressant och att ni likt oss fått en ökad förståelse av dess beröringspunkter. Vår 

förhoppning är ni på ett eller annat sätt fått ökad insikt i hur vi anser att de strategiska 

områdena HRM och KM hör ihop och kan kombineras. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 

 

1. Intro 

 Hej och tack för att du ville delta i den här intervjun! 

 Vi heter som sagt Nathalie och Madeleine och vi går 4:e och sista året på 

civilekonomprogrammet i Linköping och skriver nu vår D-

uppsats/examensarbete. 

 

 Uppsatsen är i företagsekonomi och handlar om kunskapsintegration och 

personalfrågor. 

 Som du kanske har sett så har vi skickat en överblick med intervjuns ämnen.  

 Syftet med intervjun är att få en bild av hur ni jobbar med och hur ni kombinerar 

dessa områden 

 Vi har räknat med en timma ungefär - ok att avbryta med frågor eller liknande. 

 

 Vi kommer spela in intervjun med den här diktafonen, vilket är vår skull, så vi 

kommer ihåg vad som sagts (ingen annan lyssna) - hoppas att detta är ok? 

 

 Ang. anonymitet: Hur vill du att vi ska behandla namn och liknande vid 

citering? - vill du att vi använder kodnamn?  

 

 Går bra att återkomma om detta, via mail eller liknande? 

 Vi kommer skicka ett utkast av intervjun - där du har möjlighet att komplettera. 

 

 Vi tänkte dela upp intervjun i 2 delar där jag börjar och Madeleine tar den 

avslutande delen.  

 Har du några frågor till oss innan vi börjar? 

 

 [Sätt på diktafon...]  “Nu börjar vi intervjun...” 

2. Personlig info 

 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Bor du här i Stockholm? 

 Var kommer du från? 

 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Efter utbildningen, hur ser din yrkeskarriär ut? (kortfattat) 

 

 Vi känner till vad företag X är för företag i stora drag, men skulle du kunna 

berätta lite mer om det? 
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o Är organisationen uppbyggd med en klassisk hierarkitrappa? 

 Om nej: hur ser den då ut? Vilka roller? 

 

 I dag: vilken tjänst har du i företag X? 

o Hur länge har du jobbat som detta? (+ tidigare i företaget) 

o Kan du berätta lite mer om vad du gör? 

 

3. Knowledge Management 
 

 Arbetar ni i företag X i projekt eller på något annat sätt? 

o Arbetar ni i projektteam? 

o  Hur sätts dessa projektteam ihop?  

 Blandade specialistområden? 

 

 Hur vet man vad olika personer i företaget kan? Är det lagrat i databaser eller 

liknande? 

o Till hur stor grad (1-10) är det nedskrivet (jämfört med att folk i 

allmänhet vet vad andra kan)  

 

  Hur delaktig får en “generell konsult” vara i beslutsprocessen gällande projekt? 

o Tex: vilka projekt som ska tas och hur de ska utformas? 

 

 Hur ser ett typiskt projekt ut? 

○ Kunder? 

○ Längd?  

○ Utför ni många liknande projekt? (inom samma områden)  

 

 Lagrar ni kunskaper och erfarenheter från projekt i någon form av databas? 

○ Vem/vilka gör det?  

 

 Inför ett projekt, hur går ni tillväga för att söka info - finns det möjlighet att 

använda sig av ert företags interna databaser? 

○ På en skala från 1-10, till hur stor skulle du uppskatta att ni använder er 

av liknande lösningar från denna databas (tidigare projekt?) 

 

○ Om vi istället ser på hur mycket man frågar andra medarbetare om hjälp 

och tidigare erfarenheter från liknande projekt, på en skala från 1-10, till 

hur stor grad skulle du säga att arbetet består av detta?  

 

○ Vad använder ni er mest av? om du jämför det nedskrivna jämfört med 

personliga kunskaper (genom personlig kontakt)?  

 

○  Finns det exempelvis några sociala nätverk som förenklar 

kunskapsspridningen? (möten/samlingsplatser eller liknande) 

 



 

99 

 

 Hur ser möjligheterna ut till att fråga om information från andra 

kontor? 

 

Nu tänkte vi gå över till att prata mer om personal och medarbetare… 

           

 

4. Som vi förstår det är personalomsättningen i konsultbranschen generellt sätt 

hög. 

 

 Hur ser personalomsättningen ut hos er? 

 Jämfört med “the big four” (Ernst & Young, KPMG...) hur skulle du säga att 

personalomsättningen hos er  på företag X då ställer sig? 

o  Skulle du säga att personalomsättningen är högre eller lägre? 

 Vad tror du det beror på? 

 Hur länge stannar en genomsnittlig medarbetare inom företaget? 

 

5. Lite mer organisationsmässigt vad gäller personalfrågor, har ni någon HR-

avdelning? 
 

● Om nej: hur hanterar ni då personalfrågor? 

+ ställ följdfrågor... 

 

● Är störst fokus på rekrytering eller att behålla personal? Tänk dig en 

skala från 1-10 där rekrytering är i nollpunkten och behålla befintlig 

personal på 10, vart skulle du positionera er? 

 

N: Nu tänkte jag lämna över ordet till Madeleine som ska köra andra delen av intervjun 

som kommer fortsätta på personalspåret... 

 

 

M: Jag tänkte börja med att gå in på rekrytering för att gå in lite djupare i hur ni på 

företag X gör... 

 

6. Rekrytering 

 

 Hur går rekryteringsprocessen till i företag X?  

 Vi har sätt på er hemsida att ni rekryterar både nyexaminerade studenter och 

mer erfarna konsulter. Vilken av de här kategorierna är det stört fokus på?  

 

 Har under din yrkeskarriär upplevt några skillnader när det gäller 

rekryteringsprocessen?  

 

  I ett projekt, har en person generellt samma typer av arbetsuppgifterna 

kopplat till sin tjänst?  
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o Skulle du kunna berätta om hur fördelningen utav arbetsuppgifter till 

era konsulter ser ut?  

o Har du specifika uppgifter i ett projekt?  

 

  

7. Medarbetarstyrning  

 

 Jobbar ni på företag X med utvärderings av er anställda och era prestationer? 

o om Ja: Skulle du kunna berätta hur utvärderingsprocessen går till? 

 

o Hur ofta sker den här utvärderingen? (halvårs-utvärderingar? varje 

projekt?) 

o Vad mäter ni? Finansiella/ mjuka värden? 

o På en skala från 1- 10 ,  till hur del utvärderas de anställda efter 

finansiella värden? 

o Vilket av de mjuka värdena väger tyngst?  

 

Utvärderas medarbetarna på: 

- Samarbetsförmåga 

- Dokumentering av projekt 

- Kunskapsspridning/ integrering mellan medarbetare (lär ut 

det man själv kan till andra) 

 

 

8. Belöning 

 

 Den här utvärderingsprocessen som vi precis har pratat om, hänger den ihop 

med  befordringsmöjligheter och lön?  

o Kan du berätta lite mer om hur det fungerar?  

o Hur ser lönesättningen ut? 

 

o Finns det andra typ av ersättning utöver lön?   

  Monetär? Icke monetära? 

 

o Hur ser det ut med övriga förmåner? (semester/friskvård) 

 

 

9.       Kompetensutveckling 

 

 Kan du berätta lite om hur kompetensutvecklingen av medarbetarna går till?  

o Vad innefattar kompetensutvecklingen?  

o Hur ofta sker kompetensutvecklingen? 

o Vilka är inkluderade i denna träning?  

o Hur stor del lägger du / (de som är inkluderade i träningen) i genomsnitt 

per år på kompetensutveckling?  
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10.   Avslutning 

 

 På tal om kompetenser, vilka kompetenser ser ni som viktiga när ni söker nya 

medarbetare? 

 Vi känner ju till att ni var på arbetsmarknadsdagar på Linköpings universitet. 

Har ni några andra studentrelaterade aktiviteter? 

 

 

 

N: Då vill vi tacka så mycket för att du tog dig tiden att hjälpa oss. Har du några frågor 

innan vi slutar? I annat fall kommer vi kontakta dig senare i samband med godkännande 

alt. kompletterande av uppsatsmaterialet.  

 

TACK! 

  

 

Hej då! 
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Bilaga 2 – Intervjuteman  

Detta tjänstgjorde som underlag som blev skickat till intervjupersonerna inför 

intervjusituationerna. Detta i syfte att underlätta och möjliggöra viss förberedelse inför 

intervjuerna.  

 

 

 

 

  

 

• Arbetssätt 

• Kunskapsintegration 

• Kunskapsspridning 

Kunskap (Knowledge Management) 

• Rekrytering 

• Utvärdering av anställdas prestationer 

• Belöning 

• Kompetensutveckling 

Personalfrågor (Human Resource Management) 


