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Sammanfattning  

Denna studie ämnar att beskriva hur kunskapsintensiva företag hanterar den 

kunskap som konsulter bidrar med vid introduktion, i det dagliga arbetet och hur 

de möjliggör för överföring av kunskapen när konsulten lämnar företaget. En 

fallstudie på två stora internationella företag har genomförts och empiri samlades 

in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att företagen har likartade 

introduktioner med fokus på organisatoriska och individuella kunskaper. Vilket 

syfte konsulten har i företaget påverkar kunskapsintegreringen inom arbetet. Även 

organisationsstrukturen och konsultens placering inom företaget har effekter för 

kunskapsintegreringen. Konsulten bidrar med flexibilitet, vilket innebär att 

företaget bör sträva efter att genomföra integrerande praktiker under arbetets 

gång, och inte fokusera på överlämningen enbart när konsulten lämnar företaget.  

 

Nyckelord: konsulter, kunskapsintegration, kunskapsintensiv, kunskap  
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1.INLEDNING 
 

Forskning kring kunskap i alla dess former är inte något nytt inom den 

vetenskapliga världen. Genom samhällets övergång från industrisamhälle, via 

informationssamhälle till kunskapssamhälle ses kunskap nu allt mer som en 

strategisk resurs, något som särskilt utmärker framgångsrika företag (Benner och 

Widmalm, 2011). Enligt många forskare (bl.a. Adler, 2001 och Grant, 2012) är 

kunskap inte en resurs som alla andra utan den resurs som bäst möjliggör för 

organisationer att vara konkurrenskraftiga. Företag, med en organisation vars 

fokus kretsar mycket kring kunskap och producerandet av ny sådan, kallas för 

kunskapsintensiva företag (Benner och Widmalm, 2011). Kunskapsintensiva 

organisationer skapar värde genom att utveckla och tillämpa kunskap, och det 

mervärde som organisationen levererar till sina kunder består av tjänster eller 

produkter med högt kunskapsinnehåll. Medarbetarna inom kunskapsintensiva 

organisationer refereras ofta till som kunskapsmedarbetare, och har unik kunskap 

i form av expertkunskaper eller specialiteter (Södergren, 2008). Benner och 

Widmalm (2011) hävdar att kunskapsintensiva organisationer som arbetar mycket 

med utveckling behöver vara flexibla för att kunna vara konkurrenskraftiga inom 

sina branscher. Många organisationer som är tekniskt kunskapsintensiva arbetar 

därför med projektbaserade lösningar för att kunna ta vara på kompetens och 

snabbare kunna genomföra förändringar (Gardner, Gino och Staats, 2012).  

Mycket av forskningen kring projekt och kunskap inriktar sig på hur kunskap 

delas mellan individer inom och mellan projektteam för att effektivisera och 

förbättra företagets utvecklingsmöjligheter (bl.a. Garner et al. 2012, och Andersen 

och Hanstad, 2013). Gardner et al. (2012) lyfter fram hur teamets framgång är 

beroende av medlemmars förmåga att ta del av varandras kunskaper. Författarna 

menar att mycket forskning kring kunskapsöverföring inom team kommer till 

liknande slutsatser kring vad som är viktigt för projektteam vad gäller 

kunskapsdelning. Grupprestation och beslutskvalitet gynnas av att medlemmarna 

har rätt typ av kompetens. Dessa element förbättras ytterligare då medlemmarna 

är medvetna om varandras kunskapsresurser och fördelningen av sagda 

kunskapsresurser påverkar medlemmarnas möjligheter att dela kunskaper inom 

teamet. Gardner et al. (2012) menar att det är extra viktigt för team som arbetar 

med komplexa, snabbt föränderliga uppgifter att arbeta fram processer och system 

som löper under hela arbetstiden för att gynna kunskapsdelning.  

Inom just sådana team blir det allt vanligare att använda sig av konsulter. Bara på 

den svenska marknaden var nästan fyra procent av de anställda inom teknikföretag 

konsulter år 2011 och de flesta stora, internationella företag inom Sverige sägs, i 
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olika utsträckning, använda sig av tekniska konsulter (Teknikföretagen, 2011). 

Samma källa gjorde en undersökning för att ta reda på varför dessa företag 

använder sig av konsulter. Anledningarna som gavs var en kombination av viljan 

att behålla och värna om företagets kärnkompetens, samtidigt som det ansågs 

nödvändigt att få in annan kompetens till olika projekt. Behovet av att vara 

flexibla som företag lyftes också som en anledning för att använda konsulter i 

större utsträckning.  

Utifrån dessa resonemang rekryteras alltså konsulten i stor utsträckning in i en 

organisation för att tillfredsställa projektens kunskapsbehov. Samtidigt bidrar 

konsulten med flexibilitet och möjligheter för företag att snabbt anpassa sin 

produktion och sin utveckling efter marknadens många svängningar. Konsultens 

styrka och fördelar ligger mycket i dennes tillfällighet, och möjliga 

kunskapsbidrag. Så hur tas de eftertraktade kunskapsbidragen till vara? Hur 

hanteras de snabba omställningar som kan få konsulten att lämna företaget med 

kort varsel? Hur påverkar det kunskapsöverföringen inom företaget? På en 

arbetsmarknad där det blir allt vanligare att använda sig av konsulter inom 

kunskapsintensiva företag, i ett samhälle där kunskap ses som en så oumbärlig 

resurs för konkurrens, är detta fenomen intressant att studera. Konsulter tas in för 

möjligheten att sprida spetskompetens till företaget. Men hur görs detta 

egentligen? Hur integreras konsulten in i organisationen? Denna uppsats syftar till 

att utveckla förståelsen för hur användandet av konsulter inom kunskapsintensiva 

företag påverkar kunskapsintegrering inom organisationen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken typ av kunskap tekniska konsulter 

för med sig in i kunskapsintensiva organisationer och hur dessa organisationer 

använder och förvaltar denna kunskap. 

1) Hur hanteras den kunskap som konsulterna för in i organisationen? 

2) Hur integreras kunskap från konsulter till organisationen? 

3) Hur möjliggörs konsulters kunskapsdelning när de lämnar organisationen? 

1.5 Avgränsningar 

Fokus för denna studie ligger på en organisatorisk nivå och kommer att utföras 

på företag som använder sig av konsulter. De kunskapsperspektiv som används 

utgår därför ifrån en organisatorisk synpunkt och för att avgränsa studien 

ytterligare används inte teorier vars huvudsakliga fokus ligger på lärande.  

1.6 Centrala begrepp 

I uppsatsen finns ett flertal begrepp som är centrala. Under denna rubrik 

redogörs dessa begrepp, och särskiljs från liknande begrepp.  
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1.6.1 Konsulter 

Konsult är ett mångnyanserat begrepp. Forskning och rapporter som rör 

konsultbranschen eller bemanningsbranschen definierar sällan konsult som 

begrepp utan beskriver istället varför konsulter används och vad de används till 

(bl.a. Bemanningsindikatorn, 2011 och Branschöversikten, 2010). I de olika 

rapporterna refereras konsulter till som inhyrd personal, bemanningspersonal och 

konsulter men gemensamt för de olika benämningarna är att konsulten är inhyrd 

på kundföretagen. Kundföretaget blir i detta sammanhang det företag som hyr och 

anställer konsulten. Konsulten är inte fastanställd eller rekryterad in i företaget 

utan är anställd via ett bemannings- eller konsultföretag (SEB’s företagarpanel, 

Hemming, 2010). Inhyrningen av personal sker som komplement till 

nyanställning och SEB´s rapport (2010) visar att både stora och små företag inom 

en variation av branscher använder sig av inhyrd personal.  

Konsulten kan antingen utföra sitt arbete på kundföretaget eller på sitt eget 

bemanningsföretag. Då konsulten sitter på sitt eget företag refereras detta till som 

att vara uthyrd på entreprenad och arbetet leds då av personal på 

bemanningsföretaget. Då konsulten sitter på kundföretaget struktureras och styrs 

dennes arbete av kundföretaget (Bemanningsindikatorn, 2011). Konsulter kan 

rekryteras för olika användningsområden. Teknikföretagen (2011) kategoriserar 

konsulter utifrån olika yrkesgrupper och särskiljer då 

på ”arbetare”, ”teknikkonsulter och tekniska specialister” och ”andra tjänstemän”. 

Skillnaderna i kategorier handlar framför allt om vilken typ av kunskap 

konsulterna förväntas bidra med och vilket användningsområde de har. Det 

handlar också om nivå på utbildning, vilken grundnivå kunskapsmässigt som 

krävs för att konsulten ska kunna arbeta inom företagen. Denna uppsats lägger 

fokus på teknikkonsulter och tekniska specialister, som tas in i projekt för att 

erhålla rätt typ av kunskapsnivåer. Dessa teknikkonsulter har en hög lägstanivå, 

det rör sig nästan uteslutande om individer med en femårig universitetsutbildning.  

1.6.2 Kunskap och kompetens 

Kunskap och kompetens är begrepp som i dagligt tal, och delvis även i forskning, 

ofta inte åtskils (Karlson & Fergin, 2013). Olika definitioner av kompetens 

innefattar förmågor och beteenden som används för att kunna genomföra en 

uppgift (bl.a. Bartram, 2005 och Rychen och Salganik-Hersch, 2003). Rychen och 

Salganik-Hersch (2003) diskuterar ett holistiskt synsätt på kompetens, eller skills 

som författarna skriver, som innefattar specifika färdigheter som en delmängd i 

ett bredare kompetensbegrepp. Karlson och Fergin (2013) sammanfattar olika 

kompetensdefinitioner i sin definition: ”förvärvad förmåga att på ett 
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tillfredsställande sätt utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer.” 

(s.8). Enligt författarna är kompetens inte nödvändigtvis expertis, utan handlar 

snarare om att individen kan utföra uppgifter bra nog i en specifik situation. Denna 

förmåga, att utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer, är att tillämpa 

olika typer av kunskap.  

Kunskap och kompetens i denna studie åtskiljs på så sätt att kompetens utgår från 

Karlson och Fergins (2013) definition, som alltså bygger på användandet av olika 

färdigheter för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift. Kunskap, vars 

mångfacetterade perspektiv och synvinklar diskuteras mer utförligt senare i 

uppsatsen, finns inne i individen. Kunskap utgår ifrån att individen tolkar 

information genom dennes uppfattningar och erfarenheter och omvandlar genom 

dessa tolkningsprocesser information till kunskap (Ajmal och Koskinen, 2008).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Under detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för denna studie. Först diskuteras olika synsätt på kunskap. Därefter presenteras 

olika perspektiv på kunskapsintegration. Till sist redogörs för integrerade synsätt 

på kunskap och kunskapsintegration. 

 

2.1 Val av teorier 

Det finns mycket teorier och tidigare forskning kring kunskap och 

kunskapsintegrering. Dessa teorier finns inom olika vetenskapliga fält och har 

olika perspektiv på vad som är kunskap. Denna studie har fokuserat på kunskap 

och kunskapsintegrering inom fälten Human Resource Management och 

Knowledge Management. De teorier och den tidigare forskning som presenteras 

här ämnar att skapa möjligheter att diskutera den insamlade empirin ur ett 

organisatoriskt perspektiv. För att kunna diskutera hur kunskap hanteras i en 

organisation utvecklas först vad kunskap är utifrån olika synsätt och sedan hur 

kunskapsintegrering kan ske ur olika perspektiv.   

2.2 Olika synsätt på kunskap 

Under denna rubrik redogörs för olika synsätt på begreppet kunskap. Stycket 

behandlar det kognitivistiska och det kontruktionistiska perspektivet på kunskap, 

explicit och implicit kunskap och till sist individuell och organisatorisk kunskap. 

 

2.2.1 Kognitivistiskt och konstruktionistiskt perspektiv på kunskap 

Kunskap kan också delas upp epistemologiskt i två perspektiv. Det ena 

perspektivet kallas ibland för kognitivistiskt perspektiv, ibland för rationalistiskt 

perspektiv och ibland för management science perspective (Runsten, 2011). 

Enligt von Krogh (1998) är det kognitivistiska perspektivet det mest kända och 

det bygger på den psykologiska utvecklingen av hjärnan och dess funktioner som 

växte fram under 1950-talet. Det kognitivistiska perspektivet utgår ifrån att 

kunskap är något som går att separera från handling och tydligt kan lyftas ut och 

överföras från en individ till en annan (Runsten, 2011). Kunskapen är universell 

och består enligt von Krogh (1999) av representationer av världen i form av objekt 

eller händelser. Kunskap är alltså inte bunden till en individ och individen, eller 

dess hjärna, kan ses som ett kognitivt system. Den viktigaste uppgiften för detta 

kognitiva system är att skapa en modell av representationerna av världen som är 

så lik verkligheten som möjligt. Två kognitiva system, två individer, ska kunna 

komma fram till samma modell av representationer i samma specifika kontext. 

Kunskap är alltså universell. 

Denna syn på kunskap ger att lärande blir ett utvecklande av en ”allt mer komplett 

samling representationer” (Runsten, 2011, s.20.) Individen antas veta att 

kunskapen är sann när den överensstämmer med verkligheten (von Krogh, 1999). 
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Dock ges inga förslag på hur individen antas vet att dennes uppfattning och 

representation av verkligheten faktiskt är nära verkligheten. Eftersom kunskapen 

ses som universell antas problem kunna lösas genom att identifiera den specifika 

situationen och tillämpa specifik kunskap för en specifik lösning. Det ingår inte 

några tolkningsmoment utan kunskapshandlingar handlar i första hand om att 

välja och använda rätt metod för väldefinierade situationer.  

Jonsson (2012) beskriver detta sätt att resonera kring kunskap som att kunskapen 

ses som ett ting, ett objekt. Om kunskapen ses som ett objekt kan den lagras i 

dokumentation och skrivna rapporter och överföras till andra. Von Krogh (1999) 

skriver att en kognitivist ser kunskap som explicit, och därför möjlig att koda och 

lagra, och lätt överföra till andra. För att lagra kunskapen använder organisationer 

sofistikerade IT-system och olika systematiska modeller. Det blir ett sätt att koda 

kunskapen på, vilket gör den enklare att överföra. De som ser kunskap som ett 

ting skiljer enligt Jonsson (2012) på kunskap och kunnande, vilket diskuteras 

ytterligare under explicit och implicit kunskap. 

Detta synsätt har fått mycket kritik, bland annat för resonemanget kring 

kunskapshandlingar. Det lyfts att situationer sällan är så pass väldefinierade att de 

går att isolera till specifika situationer. Runsten (2011) menar att detta sätt att 

resonera öppnar för risken att färdiga lösningar appliceras på problem utan vidare 

eftertanke.  

Det andra perspektivet kallas för konstruktivism, tolkande eller reflektivt 

perspektiv (Runsten, 2011). Detta perspektiv utgår ifrån att individ och omvärld 

är intimt relaterade genom individens upplevelser. Kunskap kan inte separeras 

från individen och därför kommer alla individer att uppfatta omvärlden på sitt eget 

vis. Von Krogh (1999) beskriver det konstruktivistiska perspektivets kunskapssyn 

som ”the constructionist perspective views cognition not as an act of 

representation, but as an act of construction or creation” (s.134) Jonsson (2012) 

talar om kunskap som process, där kunskapsskapande och utbyte sker som en del 

av praktiken och det dagliga arbetet. Kunskap inom det tolkande perspektivet ses 

inte som fakta utan beskrivs av Nonaka och Takeuchi (1995) som berättigade 

sanningar. Det finns en koppling mellan kunskap och individens erfarenheter och 

värderingar och individen, som är mer eller mindre övertygad om sin egen 

kunskap, relaterar hela tiden sin egen kunskap mot andras berättigade sanningar. 

Individen kan enligt Nonaka och Takeuchi (1995) berättiga sin egen sanning 

genom sin egen unika uppfattning av omvärlden och menar att skapandet av ny 

kunskap sker genom att individen försöker förstå nya situationer utifrån sina 

personliga uppfattningar. Von Krogh (1999) talar också om hur individen genom 

att konstruera kunskap skapar en värld som är unik för sig själv. Kunskapen är 

inbäddad i handlande och går därför inte att skilja från individen (Jonsson, 2012). 

Att dela med sig av sin kunskap till andra är inte självklart, det är en fråga om att 

göra sina egna berättigade sanningar öppna för andra och det är inte självklart att 

individen känner sig bekväm i det. Eftersom kunskapen är individbunden går det 
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heller inte att överföra den skiljt från när den sker och den är svår att lagra 

(Jonsson, 2012). Därför menar Runsten (2011) är lärande, och kunskapsutbyte, 

något som inom det tolkande perspektivet ses som en ömtålig process. På 

organisatorisk nivå sker kunskapsutbyte genom en pågående social interaktion 

mellan individer (Jonsson, 2012). Vad gäller explicit och implicit kunskap inom 

det tolkande perspektivet skriver von Krogh (1999) att kunskapen är delvis 

explicit, men att vissa delar också är implicita och högst personliga, vilket gör 

kunskapen svår att dela med andra.  

 

Dessa perspektiv kan vid första anblick verka omöjliga att integrera eftersom de 

skiljer sig på så många fundamentala punkter. Runsten (2011) menar dock att de 

bägge perspektiven bidrar med viktiga aspekter och möjliggör för 

problematisering som är viktig för kunskapsintegration och därför kan ses som 

parallella och kompletterande bidrag till forskningen. Det kognitivistiska 

perspektivet är vanligt inom organisationer då det porträtterar kunskap som ett 

objekt, vilket gör att fokus hamnar på kunskapstillgång för experter och på system 

för att överföra kunskap. Det tolkande perspektivet riktar istället fokus mot 

individerna och hur deras sociala relationer med varandra kommer att påverka 

kunskapsintegrationen.  

2.2.2 Explicit och implicit kunskap 

Kunskap har en individ enligt Ajmal och Koskinen (2008) när hen använder sina 

uppfattningar, färdigheter och erfarenheter för att hantera och tolka information. 

Information menar författarna har lite värde i sig självt, utan det krävs att det 

omvandlas till kunskap inom en individ för att det ska vara användbart. Kunskap 

kan delas upp i två kategorier; implicit och explicit. Explicit kunskap är 

dokumenterad kunskap som är offentlig och medveten. Den är strukturerad, 

externaliserad och har ett fast innehåll vilket gör att den enklare kan fångas in, 

kodas och delas mellan individer (Ajmal och Koskinen, 2008). Jonsson (2012) 

beskriver explicit kunskap som något vi kan skriva ner i en bok. Explicit kunskap 

är oberoende av kontexten och inte bunden till individen. 

Implicit, eller tyst kunskap, är kunskap som enligt författarna utvecklas från 

människors erfarenheter och samspel med varandra. Det kräver färdighet och 

övning och den är svår att uttrycka i ord. Snarare uttrycks implicit kunskap ofta i 

metaforer eller bilder. (Ajmal och Koskinen, 2008). Enligt Jonsson (2012) 

beskrivs implicit kunskap ofta kopplad till handling, som en slags magkänsla som 

är svår att beskriva i tal eller skrift. Jonsson (2012) ger exemplet att lära sig att 

cykla, även om individen läst en bok om hur de tekniskt går tillväga för att cykla 

krävs det träning och erfarenhet för att kunna cykla ordentligt. För att kunna 

tillgodogöra sig den implicita kunskapen krävs att individen praktiserar, eller 

övar. Implicit kunskap är kontextberoende och personlig, vilket gör den svårare 

att överföra mellan individer.  
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Runsten (2011) menar att det inte går att separera implicit och explicit kunskap 

på det hårda sätt som redovisats över. Kunskap är egentligen en blandning mellan 

explicit och implicit, mellan medveten och outtalad kunskap. Ajmal och Koskinen 

(2008) för också ihop typerna och menar att det för att skapa ny kunskap krävs en 

interaktion mellan implicit och explicit kunskap och denna interaktion underlättas 

genom socialisation och kunskapsdelning. Mooradian (2005) menar att explicit 

kunskap är en förlängning av implicit kunskap, kunskap på en ny nivå. Den 

implicita kunskapen är aktiv i hjärnan på individen men är inte medvetet 

tillgänglig i vad författaren refererar till som kunnandets stund. Den implicita 

kunskapen lägger grunden för, möjliggör och producerar explicit kunskap hos 

individen. Nonaka och Takeuchi (1995) föreslår att tyst kunskap är den viktigaste 

resursen en organisation har för innovation. Innovation, menar de, uppstår när 

medlemmar inom organisationen delar tyst kunskap, omvandlar den till explicit 

kunskap i form av ett koncept för en ny produkt eller en ny utveckling, använder 

företagets strategier och visioner för att rättfärdiga den och till slut skapar en ny 

prototyp. Trots att många ser vikten av att hantera och överföra implicit kunskap 

är det ofta något som organisationer har något svårt att få till i praktiken (von 

Krogh, Ichijo och Nonaka, 2000). Att hitta metoder för att integrera implicit 

kunskap är enligt författarna den viktigaste utmaningen kunskapsintensiva och 

kunskapsskapande organisationer står inför och den kräver mycket 

kommunikation och goda relationer inom organisationen. Det faktum att implicit 

är så pass svår att ta på, eller mystisk som von Krogh et al (2000) utrycker sig, är 

det som gör det till ett så mäktigt verktyg för innovation.  

 

Jonsson (2012) menar att de skilda meningarna kring vad som ingår i implicit 

kunskap beror på de olika epistemologiska sätten att se på kunskap. Hon lyfter 

också att implicit kunskap ibland kan likställas med kunnande, och att de som inte 

vill separera på implicit och explicit i så stora separationer snarare vill diskutera 

kunskapsdimensioner, där explicit och implicit kunskap blir olika dimensioner av 

kunskap, inte två skilda saker.  

2.2.3 Implicit kunskap i grupp 

Erden, von Krogh och Nonaka (2008) lyfter ytterligare ett perspektiv på implicit 

kunskap och lägger till en dimension – gruppen. När gruppen börjar agera 

kollektivt och löser komplexa uppgifter menar Erden et al. (2008) att ny tyst 

kunskap skapas, på kollektiv nivå. De utgår ifrån Weick och Roberts (1993) 

separation av grupp och kollektiv när han skriver om den kollektiva tysta 

kunskapen, group tacit knowledge (GTK). Erden et al. (2008) lyfter ut sex 

karaktäristiska drag för GTK; för det första är den socialt konstruerad kunskapen 

genom interaktion. Den sociala interaktionen skapar kollektiva förmågor, 

praktiska kunskaper och expertkunskaper på gruppnivå. För det andra är GTK 

baserat på kollektiv handling, där gruppen kan agera som en kropp och ett 

medvetande. Även detta bygger Erdel et al. (2008) på Weick och Roberts (1993) 

tankar om kollektivet och hur den kollektiva gruppen bygger upp ett gemensamt 
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sinne med gemensamma mål. För det tredje skapar den kollektiva gruppen en 

gemensam samling av tyst kunskap som är större än deras sammanlagda 

individuella kunskaper. Eller som Erden et al. (2008) själv utrycker det”collective 

action leads to synergy and the capabilities of the group exceeds the ‘‘algebraic 

sum” of individual capabilities” (s.8). Det fjärde draget är att group tacit 

knowledge är inbäddat i gruppkultur, -norm och –rutiner och grundar sig i 

värderingar, ideal och delaktighet inom gruppen. Gruppmedlemmarna får en 

uppfattning om hur andra medlemmar antagligen kommer att agera och reagera i 

specifika situationer och kan anpassa sina egna handlingar efter detta (Erden et 

al., 2008). Det femte draget för GTK är att gruppen får möjligheter att gemensamt 

komma fram till det bästa handlingssättet i problemsituationer och de bästa 

möjliga metoderna för att genomföra handlingarna på. Erden (2008) beskriver det 

som att gruppen definierar vad som är ”bra” för gruppen och handlar därefter. Till 

sist minskar GTK osäkerhet inom gruppen, men ger också gruppen möjligheten 

att hantera osäkerheter som uppstår inom arbetet.  

2.2.4 Individuell och organisatorisk kunskap 

Enligt Runsten (2011) är det omöjligt att skilja kunskap ur sitt sammanhang 

eftersom det knappast finns någon kunskap som utvecklas utanför ett socialt 

sammanhang. Det individuella och det sociala kan inte skiljas ur kunskapen utan 

kan ses som olika dimensioner av kunskap, så som explicit och implicit kunskap 

kan ses som olika kunskapsdimensioner. Jonsson (2012) lyfter också ut denna 

distinktion och talar om organisatorisk kunskap och individuell kunskap. Vissa 

forskare menar enligt Jonsson (2012) att det finns en skillnad mellan de två medan 

andra menar att individuell kunskap är en del av den organisatoriska kunskapen 

då den skapas i det sociala sammanhanget inom organisationen.  

Organisatorisk kunskap beskrivs som kunskap inom en organisation som styr hur 

kunskap kan användas eller förstås i den organisationen där den skapas och 

överförs (Jonsson, 2012). Den organisatoriska kunskapen kan förstås i tekniska 

system, rutiner men också i vad medarbetare säger och gör. Argyris och Schön 

(1996) ger en definition av organisatorisk kunskap som även innefattar tyst 

kunskap; ”embedded in routines and practices which may be inspected and 

decoded even when the individuals who carry them out are unable to put them 

into words” (s.13).  

Blackler (1995) lyfter ut fem olika typer av kunskap som han menar finns i 

organisatoriska kontexter. Dessa fem typer innefattar både individuella och 

kollektiva faktorer och integrerar dem i varandra.  

o Embrained - kunskap som finns i individens hjärna. Denna kunskap är 

beroende av individens kognitiva förmågor tillsammans med dennes 

förmåga att konceptualisera sin omvärld. Den berör också individens 

förmåga till insikter och möjligheter att skapa tankemodeller i avancerat 

systemtänkande.  
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o Embodied - kunskap som beskrivs som handlingsorienterad och bara delvis 

explicit för innehavaren. Kunskapen är beroende av individens närvaro, 

känsla för upplevelser, fysiska möten och förnimmelser.  

o Encultured - kunskap som återfinns hos människor som umgåtts med 

varandra över tid, till exempel i en arbetsgrupp eller inom samma 

organisation. Kunskapen relateras till processer vars syfte är att skapa 

gemensamma förståelser och utgångspunkter och är intimt förknippat med 

socialisation.  

o Embedded – kunskap som ligger lagrad i systematiska rutiner inom 

organisationen. Kunskapen analyseras som system av teknologi, roller, 

formella procedurer och rutiner.  

o Encoded - kunskap som finns i form av tecken, symboler, böcker och 

manualer. På senare tid har även informationsteknologi lagts till denna typ.  

Blacklers (1995) sammanställning ämnar visa att kunskapen är mångfacetterad 

inom en organisation, den har faktorer som är individfokuserade och andra vars 

fokus ligger på gruppen. Han menar att kunskap inte ska studeras i alltför 

uppdelade kategoriseringar utan alla dessa kategorier ska ses som delar av en 

helhet, och det är lika viktigt att studera dess relation till varandra som dem var 

för sig.  

Morris och Empson (1998) byggde vidare på Blackler’s (1995) kunskapstyper och 

slog då ihop encultured och embedded kunskap eftersom de anser att dessa två 

typer är så pass liknande. Med grund i dessa kunskapstyper utvecklade Morris och 

Empson (1998) en modell som visar hur organisatorisk och individuell kunskap 

förhåller sig till explicit och implicit kunskap.  
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Explicit individuell kunskap hamnar under typen embrained och kan utgöras av 

tillexempel utbildning. Explicit och organisatorisk kunskap hamnar under 

encoded och kan utgöras av olika system och processer. Implicit och individuell 

kunskap hamnar under kunskapstypen embodied och kan förkroppsligas i 

erfarenhet och teknik, hur något ska göras. Slutligen hamnar implicit och 

organisatorisk kunskap under encultured/embedded och tar sitt uttryck i 

inbäddade rutiner och relationer. 

2.3 Olika perspektiv på kunskapsintegration 

Under detta avsnitt följer en genomgång av olika perspektiv på 

kunskapsintegrering. Först beskrivs kodifierings- och personifieringsstrategin. 

Sedan beskrivs lärandeprocessen och kollektiva kunskapssystem.  

 

Det finns ett flertal sätt att se på kunskap och på vad som är kunskap. Vilken typ 

av synsätt en organisation har kommer i sin tur att påverka hur de väljer att arbeta 

med kunskapsintegration (Jonsson, 2012). Kunskapsintegration kan enligt 

Runsten (2011) innebära mycket, men kan avgränsas för att innefatta kunskap 

som hanteras och sprids av grupper inom organisationer. 

2.3.1 Kodifiering och Personifiering   

De som är anhängare av det kognitiva perspektivet, där kunskap ses som ett ting, 

och explicit kunskap överför från en sändare till en mottagare kan likna den 

processen vid en envägskommunikation. Hansen, Nohria och Tierney (1999) 

kallar denna överföringsmetod för kodifieringsstrategin. Individens kunskap lyfts 

ut, kodas och överförs mellan människa och dator. Kunskapen blir därmed inte 

bunden vid individen och organisationen kan skapa ett så kallat kunskapsobjekt, 

där den viktigaste kunskapen kring en specifik sak eller ett specifikt system 

samlas. Det kan uttryckas som att kunskapen görs om till information, eftersom 

det kan tänkas vara lättare att hantera då organisationer ofta har utarbetade 

praktiker för att hantera information. Hansen et al. (1999) menar att kunskapen 

produktifieras, alltså omvandlas till en produkt, och kunskapen beskrivs som 

erfarenhetsbaserad och fast knuten till organisationens regelverk och strukturer. 

Individen lär sig kunskapen genom att använda och hantera dessa strukturer och 

regelverk.  

Jonsson (2012) beskriver processen som att fokus ligger på att kodifiera 

kunskapen så att den kan lagras i organisationens databaser och därmed vara 

lättillgänglig för hela organisationen. Kodandet av kunskap gör att den blir 

enklare för hela organisationen att utnyttja, vilket är tänkt ska göra organisationen 

mindre sårbar för kunskapsförluster, all kunskap blir ju allas.  

Zollo och Winter (2001) hävdar att kodad kunskap är en förlängning av uttalad 

kunskap. Kodandet av kunskap skapar explicit kunskap genom att använda 

språkliga och symboliska representationer. Kodandeprocessen är också 
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sammankopplad med höga kostnader för organisationen eftersom det kräver 

mycket tid och resurser från medarbetarna. Dock kan noggrant kodande av 

kunskap skapa nya kopplingar mellan olika delar av organisationen, trots att 

poängen ofta är att rutinisera användandet av kunskapen. Zollo och Winter (2001) 

menar att kodifierandet av kunskap trots kostnaden när kodandet sker har 

ekonomiska fördelar i och med att kunskapen sedan kan återanvändas många 

gånger och i många olika sammanhang. Exploatering av kunskap hamnar i fokus 

inom kodifieringsstrategin och detta blir en konkurrensfördel för de 

organisationer som använder sig av kodifieringsstrategin (Jonsson, 2012).  

Kodandet av kunskap har enligt Zollo och Winter (2001) två funktioner för en 

organisation. För det första så skapar systemet av koder möjligheten för lagring 

av kunskap och förflyttandet av den mellan olika kontexter. För det andra så gör 

kodifieringen också att individerna inom organisationen kan manipulera, ändra 

och utforska symboler och symboliska relationer för att skapa ny kunskap inom 

systemet.  

Den andra kunskapsstrategin, personifieringsstrategin, bygger mycket på det 

konstruktionistiska perspektivet, där kunskap ses som starkt knuten till individen 

och de sociala interaktionerna. Fokus inom detta perspektiv hamnar på 

exploration och upptäckten av ny kunskap (Jonsson, 2012). IT-system ses som ett 

verktyg som möjliggör för kunskapsspridning, inte som det dominerande 

verktyget så som i kodifieringsstrategin. Eftersom kunskapen anses vara knuten 

till individen krävs det interaktion mellan individer för att sprida kunskapen inom 

organisationen och kommunikation för att skapa förståelse anses mycket viktigt 

(Jonsson, 2012). Enligt Hansen et al (1999) används dokumentation inom 

personifieringsstrategin för att individen ska kunna skapa sig en grundförståelse 

för ett visst ämne, för att sedan bli sammankopplad med någon som är expert och 

kan utveckla kunskapen vidare. Jonsson (2012) hänvisar till knowledge brokers, 

eller kunskapsmäklare, som sådana individen som inom organisationen för 

kunskapen mellan olika avdelningar genom att agera som en typ av mentor. För 

organisationer som ser kunskap som en process och som använder sig av 

personifieringsstrategin är det viktigt att stödja sociala processer inom 

organisationen för att kunna förbättra möjligheten för överföring av implicit 

kunskap mellan medarbetare. Hansen et al (1999) lyfter överföringsstrategier som 

brainstorming-möten, dagliga konversationer och people-finder networks för att 

integrera individer med varandra. Enligt författarna är denna strategi för 

kunskapshantering mer tidskrävande än kodifieringsstrategin eftersom kunskapen 

tar längre tid att överföra.  

Fördelen med personifieringsstrategin är enligt bland andra Hansen et al (1999) 

att det gynnar expertkunskap, och organisationer som arbetar med att ta fram 

innovativa lösningar för sina kunder. Jonsson (2012) lyfter en liknande poäng, att 

konkurrensfördelen för personifieringsstrategin ligger i dess möjlighet att oftare 

skapa ny kunskap.  
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2.3.2 Lärandeprocess och kollektiva kunskapssystem 

Den kunskap som integreras inom kunskapsintegrering är i första hand den som 

bärs av individer. Inom kunskapsintegration finns ett flertal olika sätt att arbeta 

på. En av dessa sätt kallas för lärandeprocessen. Detta perspektiv har sina rötter i 

den amerikanska pragmatismen och fokuserar på hur individen lär sig och när vi 

är beredda att lära oss (Runsten, 2011). Lärandeprocess kommer delvis från 

Blackler (1995) som menar att kunskap, som finns inom individen, förändras när 

den kommer i kontakt med annan kunskap. Detta innebär enligt författaren att 

kunskapsutbyte ska ses som en process där individen lär sig och utvecklas. Temat 

inom detta perspektiv uttrycker Runsten (2011) som ”integration av kunskap i 

termer av lärande” (s.27). Kunskapen från en individ möter kunskapen från en 

annan, dessa olika kunskaper sammanförs till en ny helhet, och detta kallas för 

lärande. Enligt Schön (1983) kan kunskapstillämpning ses som en process av 

omväxlande mellan bland annat sökande, frågande, feedback och diskussioner. 

Lärandeperspektivet är ett perspektiv på kunskapsintegrering som innefattar 

lärande, inte en teori med huvudsakligt fokus på lärande. 

Lärandeperspektivet utgår från hur individen lär sig och när den lär sig, och fokus 

ligger enligt Argyris och Schön (1996) på att skapa en miljö för individernas 

behov av lärande. Påverkande faktor inom den miljön är enligt Runsten (2012) 

variabler som rör individens beteende. Organisationens uppgift blir att se till att 

föra samman individer så att ny, gemensam kunskap kan skapas i en omgivning 

som präglas av osäkerhet och motsägelser. Gruppen fungerar inom organisationen 

som en samling av individer, av individuella kunskapsbärare, som tillsammans 

ska dela sin kunskap och utveckla ny. Här kan dras paralleller till hur andra 

perspektiv ser på grupper. Det kollektiva systemperspektivet, som utvecklas 

nedan, fokuserar på grupper som är mer än enbart en samling människor, utan 

något som fungerar som ett kollektiv (Weick och Roberts, 1993). Så som Runsten 

(2011) beskriver det ser detta perspektiv på gruppen mer som en samling individer 

än ett kollektiv. 

Ett problem som Runsten (2011) lyfter med lärandeperspektivet är dess starka 

fokus på individen och vad det kan få för konsekvenser. Människan är inte alltid 

villig att dela med sig av sin kunskap, dels eftersom det kan ses som en dålig 

investering och dels för att det exponerar vad människan vet, och inte vet, vilket 

kan vara genant (Carlile, 2004). Argyris och Schön (1996) menar att människan i 

en organisatorisk kontext tenderar att agera defensivt för att skapa en känsla av 

kontroll, och då kanske väljer att hålla viss kunskap för sig själv. Detta är faktorer 

som kan påverka individens beteende inom lärandeperspektivet.  

Lärandet inom lärandeperspektivet problematiseras genom att skilja på 

problembeskrivning och problemlösning. Vid problembeskrivning antas 

individen och gruppen utgå ifrån vissa styrande variabler som sätter ramar för 

problemet. Dessa ramar är för deltagarna endast delvis medvetna, både att de finns 

och att de används (Runsten, 2011). Enligt von Krogh (1998) är dessa variabler 
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tydligt knutna till individens värderingar och bild av sin omvärld. 

Problembeskrivningen kan därför bli en något känslig process, då individen måste 

förhålla sig till nya perspektiv, vilket kan vara svårt. Detta menar Runsten (2011) 

gör att en förtroendeingivande och trygg miljö är avgörande för 

kunskapsintegrering inom lärandeperspektivet.  

Ett annat perspektiv på kunskapsintegration fokuserar på gruppen snarare än 

individen som bärare av kunskap. Individerna bygger grupperingar, system, där 

kunskapen kan sammanföras och bilda en helhet som är större än den enskilde 

individens kapacitet (Runsten, 2011).  Detta kallas för att upprätta ett kollektivt 

kunskapssystem. Runsten (2011) menar att i dessa kunskapssystem får individen, 

genom att agera tillsammans med andra, tillgång till mer kunskap. Fokus inom 

detta perspektiv hamnar alltså på gruppen, och det blir viktigt för organisationen 

att fundera på vad som får en grupp människor att fungera som ett kollektiv. Det 

är avgörande för att kunskapssystemet ska fungera att deltagarna i gruppen 

anstränger sig för att skapa ett kollektiv, att de kan dela sina upplevelser och 

representationer av det som är gemensamt. Individerna i gruppen använder 

gruppen som en förlängning av sig själv (Weick och Roberts, 1993). En viktig 

åtskillnad som görs inom detta synsätt är skillnaden på en grupp och ett kollektiv. 

Ett kollektiv är något mer än en grupp, det är en grupp människor som inte bara 

är sammansatta i en gruppering utan som agerar och samordnar sig (Weick och 

Roberts, 1993).  

Fokus i detta perspektiv ligger på gruppen och det bygger på individernas 

implicita koordinering. Det innebär att individerna själva måste vara medvetna 

om andra gruppmedlemmars kunskaper för att kunna kommunicera med varandra 

och skapa förståelse. De måste också lita på sig själva och ha förtroende för 

varandra som kunskapskällor (Runsten, 2011). Detta innebär att individens 

upplevelser utanför det kollektiva kunskapssystemet har betydelse för hur 

kunskapsintegrationen kan ske i systemet.   

Tillsammans bildar dessa två perspektiv en intressant helhet. De visar på vikten 

av att kunna se gruppen som en miljö för individen, samtidigt som individen i sitt 

kollektiva agerande blir en viktig beståndsdel i gruppen (Runsten, 2011). 

Lärandeperspektivet, med sin utgångpunkt i individen, lägger fokus på individens 

behov av en psykologiskt trygg lärandemiljö. Det kollektiva systemperspektivet, 

med sitt starka fokus på gruppen, fokuserar på hur gruppen är i behov av implicit 

koordinering (Weick och Roberts, 1993). 

2.4 Fyra perspektiv på kunskapsintegration 

Under denna rubrik utvecklas fyra perspektiv på kunskapsintegration. Dessa fyra 

perspektiv utgår ifrån två perspektiv på kunskap och två kunskapsintegrerings -

processer som redovisats ovan.  
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Hur organisationen ser på kunskap och kunskapsintegrering får en konsekvens för 

hur de hanterar och funderar kring kunskapsöverföring (bl.a. Jonsson, 2012). Här 

följer en sammanställning av de epistemologiska synsätt som getts på kunskap 

tillsammans med de olika kunskapsintegrerande perspektiv som redovisats.  

2.4.1 Kognitivistiska kunskapsperspektivet och Lärandeprocessen  

Inom det kognitivistiska, eller rationalistiska perspektivet ses kunskap som ett 

objekt eller ett ting. Kunskapen är inte bunden vid individen eller vid handling 

utan kan tydligt separeras och överföras från en individ till en annan. Kunskapen 

blir universell eftersom kunskapen inte direkt tolkas av individen (von Krogh, 

1999). Lärandeprocessen har ett starkt individfokus, där ny kunskap skapas 

genom att individen som kunskapsbärare träffar andra kunskapsbärare och 

sammanför sin kunskap med deras (Blackler, 1995). Runsten (2011) menar att det 

inom detta perspektiv av kunskapsintegrering blir en utmaning för gruppen att 

skapa en så komplett bild av rätt kunskap som möjligt. Eftersom kunskap inte är 

mångtydig inom det kognitivistiska perspektivet, den ses som fakta (von Krogh, 

1999), blir det viktigt att gruppen skapar en representation som så bra som möjligt 

överensstämmer med objekt och verklighet.  

För organisationen blir den viktigaste frågan inom detta perspektiv 

sammansättningen och designen av grupperna. Hur ska grupperna ska grupperna 

sättas ihop för att skapa det mest effektiva och gynnande klimat för 

kunskapsintegrering? Förutom sammansättningen av gruppen också är ledaren för 

gruppen och klimatet gruppen befinner sig i som är viktigt (Hansen et al. 1999). 

Gruppen måste finnas i en kontext som möjliggör för dem att kommunicera och 

förstå varandra. På grund av detta hamnar fokus på struktur-, resurs- och 

ledningsförmåga. Informationsteknik och andra organisatoriska system ses som 

avgörande stöd för kunskapsintegreringen men utmaningen för organisationen 

ligger i att uppmuntra sina medarbetare att använda dessa strukturer i 

kunskapsintegreringen.  

Det finns en del problematik som riktats mot detta perspektiv av 

kunskapsintegrering. Carlile (2004) menar att det för organisationerna ligger en 

utmaning i att motivera sina medarbetare att dela med sig av sin kunskap eftersom 

detta kan tänkas kosta individen mer än denne får tillbaka. Det finns också vissa 

möjliga språkliga hinder; använder deltagarna samma typ av språk och symbolik? 

Har de liknande värderingar, intressen och perspektiv? Om dessa variabler skiljer 

sig åt alltför mycket inom gruppen blir det svårt att resonera sig fram till en 

gemensam reflektion kring rätt kunskap (Runsten, 2011).  

2.4.2 Kognitivistiska kunskapsperspektiv och kollektiva kunskapssystem 

Det kollektiva kunskapssystemet lägger fokus på gruppen, som fungerar som en 

förlängning av individen själv, och kunskapen i systemet bildar en helhet som är 

större än den enskilde individens kapacitet. Inom detta perspektiv av 

kunskapsintegration betonas explicita och formella förutsättningar för att skapa 
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och upprätthålla ett effektivt system för att leda och underlätta 

kunskapsintegrationen (Runsten, 2011). Poängen med att samla individer i ett 

kollektivt kunskapssystem är att tillföra olika typer av kunskaper, förmågor tankar 

och perspektiv. Det skulle dock inte vara hållbart eller effektivt om varje individ 

skulle lära alla andra inom gruppen om sitt perspektiv och tvärtom. Därför hamnar 

fokus på att alla individer inom gruppen ska hamna på samma nivå vad gäller 

information och gemensamma reflektiva processer, så att de sedan kan dela upp 

sig och agera självständigt (Grant, 1996). Genom detta skapas vad Runsten (2011) 

kallar för kunskapshävstänger som individen kan använda sig av i sitt arbete. 

Kostnaden för att organisera och koordinera systemen kan bli kostsam, men det 

är i detta kunskapsutbyte, denna hävstång, som Runsten (2011) menar att vinsten 

för detta perspektiv ligger.  

Inom systemet är det avgörande att individen vet var kunskap finns och vilka 

regler som gäller för kunskapsöverförande (Runsten, 2011). Det är också viktigt 

att individen har en helhetsuppfattning om hur systemen funkar och vart i det stora 

hela de befinner sig. Denna uppfattning behöver vara gemensam inom gruppen 

för att det ska fungera (Mohammed och Dumville, 2001). Det blir också viktigt 

för organisationen att lägga mycket tid och resurser på att organisera och 

strukturera de system som kunskap ska hanteras i (Runsten, 2011).  

En positiv aspekt som Runsten (2011) lyfter är den att individer inom detta 

perspektiv har möjligheten att specialisera sig och bli experter inom sitt eget 

område. Dock menar han att detta perspektiv av kunskapsintegrering innefattar 

två synsätt vars fokus ligger på gruppen och dess funktioner. Det problematiseras 

knappt kring individens påverkar på systemet, och inte heller den nära relation 

som krävs mellan individen och kunskap i en specifik situation.  

2.4.3. Det konstruktionistiska kunskapsperspektivet och lärandeprocessen 

Inom det tolkande kunskapsperspektivet är kunskap nära knutet till individen och 

dennes handlande. Individen tolkar och reflekterar kring sin omgivning och dessa 

tolkningar påverkar kunskapen. Eftersom kunskapen anses individbunden går den 

inte att överföras separerat från individen utan överföringen sker genom sociala 

interaktioner. Det faktum att konstruktionismen lägger så stor vikt vid tolkning 

gör att kunskapsprocessen inom detta perspektiv blir beroende av deltagarna och 

dessas engagemang inom gruppen (Runsten, 2011). Perspektiven betonar kunskap 

som social process mellan olika individer inom gruppen i unika situationer. 

Lärandet inom den här gruppen blir ömtåligt, och det finns både explicita och 

dolda hinder för lärandet. Graden av lärandet är också beroende av hur individen 

uppfattar gruppen som miljö. Om individen inte känner sig bekväm att dela med 

sig av sina kunskapsresurser så påverkar det gruppens framgång (Schön, 1983). 

Hur gruppens medlemmar uppfattar varandra, deras kommunikativa miljö, och hur 

de kommunicerar med varandra, deltagarnas implicita koordinering, påverkar hur 

de kan lära sig tillsammans (Weick och Roberts, 1993).  
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Individen och gruppens tolkning och reflektion ligger verkligen i fokus inom detta 

perspektiv. Gruppen tolkar i varje steg i arbetsprocessen, och eftersom 

kunskapsintensiva miljöer ofta har osäkra element i varje steg av arbetsprocessen 

blir det extra viktigt att gruppen reflekterar kring problemformuleringen. För att 

gruppen ska kunna göra det krävs det att de gemensamt prövar och utmanar 

varandras idéer för att skapa en gemensam reflektiv grund (Runsten, 2011).  

En problematik som Runsten (2011) lyfter för detta perspektiv är svårigheten för 

organisationen att organisera kunskapsintegrationen. Varje uppgift grupperna 

arbetar med har ett syfte, och detta syfte hamnar i en hierarki av syften inom 

organisationen, vilket påverkar bland annat resursfördelning. Gruppen arbetar 

med tolkning och reflektion för att fastställa problemformuleringen, syftet, och 

fastställer då ramar av antagningar och förutsättningar de sedan använder för att 

hantera problemet (Runsten, 2011). Då kan följande frågor ställas; vems är 

problemet? Utifrån vems utgångspunkt har problemet formulerats? Kunskapen är 

mångtydig och därför svår att organisera hierarkiskt, om ledningen då på något 

sätt ska tolka åt grupperna riskerar de att hindra och avgränsa andras perspektiv, 

vilket motsätter sig hela poängen med det här perspektivet av 

kunskapsintegrering. Detta i sin tur gör det svårt för ledningen att ha någon 

kontroll över deltagarnas processer och arbetsutveckling.  

Även inom detta perspektiv lyfts problematik kring deltagares villighet att dela 

med sig av sin kunskap. För att en förtroendeingivande stämning ska kunna skapas 

måste individernas naturliga avvaktande och defensiva hållning överkommas 

(Argyris och Schön, 1996). Inom perspektivet problematiserar mestadels den 

sociala miljö, vars fokus perspektiven har. Att visa ogillande mot vissa förslag 

inom gruppen kan leda till att den typ av agerande som inte anses passa in i 

gruppen minskar, vilket påverkar friheten att tolka och reflektera. Tvärtom, visad 

uppskattning av förslag leder till en förstärkning av utvecklande beteende. Detta 

är dock svårt att styra och Runsten (2011) visar på den oenighet som råder inom 

forskningen för vad skapar ett bra socialt klimat för kunskapsintegrering. En del 

tycker att gruppen ska satsa på att skapa en förtroendeingivande stämning, vilket 

då ska få positiva effekter på kunskapsintegreringen. Andra menar att gruppen 

genom förväntningar, träning och erfarenhet kommer att lyckas integrera 

varandras kunskap. Runsten (2011) lyfter i detta sammanhang nyare studier som 

visar på behovet av bägge dessa variabler.  

2.3.4 Konstruktionistiska kunskapsperspektiv och kollektiva kunskapssystem  

Inom detta perspektiv kan kunskapsintegration ses som en kombination av 

kollektivt handlande och lärande. Det konstruktionistiska perspektivet utgår 

ifrån individen som kunskapsbärare, medan det kollektiva kunskapssystemet ser 

gruppen som den främsta kunskapsbäraren. Tillsammans betonar de skillnaden 

mellan att sammanföra individer i grupper och att få dem att agera kollektivt. En 

grupp är inte nödvändigtvis ett kollektiv utan enligt Weick och Roberts (1993) 

är ett kollektiv något utöver en grupp. Det är en gruppering av individer som 
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agerar och samordnar sig. Fokus för perspektivet hamnar ömsesidighet mellan 

upplevelser av kollektiva företeelser som en grupp, och hur individen i gruppen 

samtidigt agerar utifrån dessa upplevelser, som de också bidrar till själva 

(Runsten, 2011).  

 

Runsten (2011) menar att det kunskapsintensiva arbetet inom detta perspektiv av 

kunskapsintegration kräver att individen kan växla mellan sin egen och gruppens 

reflektioner, och mellan sina egna och gruppens handlingar. Det blir viktigt för 

gruppen att vara medvetna om vad de som grupp gör och vad individerna själva 

gör. Individen arbetar delvis självständigt, arbetet delas upp och frågor inom 

systemet handlar om vad individen ska göra själv och vilka frågor som ska tas 

upp med resten av gruppen. Perspektivet utgår från individuellt reflekterande 

med ständiga anpassningar till gruppen, individen måste alltså besitta förmågan 

att agera själv men att samtidigt anpassa sig så pass till gruppen att hon inte 

hamnar före eller efter. Hur väl individerna inom gruppen anstränger sig för att 

både leva och agera inom kunskapssystemet påverkar hur effektivt systemet kan 

vara. Systemet kräver en lyhördhet och följsamhet hos deltagarna för att kunna 

skapa en harmoniskt, kollektiv enhet. Poängen är inte att alla individer ska vara 

överens i alla steg, utan de ska respektera och lyssna på varandra för att 

gemensamt kunna komma framåt. Weick och Roberts (1993) beskriver det 

kollektiva agerande som krävs inom kunskapssystemet för att det ska fungera 

effektivt. Deltagarna bidrar till det kollektiva systemet. Dessa bidrag kräver en 

förståelse av systemet som ett sammanhang av egna och andra deltagares 

handlingar och de sker med en anpassning till inbördes förhållanden inom 

kollektivet. Karaktären på deltagarnas implicita koordinering, hur de 

kommunicerar och organiserar varandra, avgör systemets kvalité. Genom 

implicit koordinering kan deltagarna delvis förutse varandras reaktioner och 

behov och sedan anpassa sitt eget beteende utifrån detta (Weick och Roberts, 

1993). 
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3. METOD 
I detta kapitel diskuteras studiens metodologiska utgångpunkter och dess 

upplägg. Under rubriken redovisas för de val som gjorts med hänsyn till syfte och 

frågeställningar. Studiens praktiska genomförande beskrivs, och följs av 

reflektioner kring etiska aspekter och kvalité. Sist följer en metoddiskussion som 

problematiserar relevanta delar av studiens genomförande.  
 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

Enligt Yin (2007) är studiens syfte och dess formulering avgörande för hur 

forskningen sedan metodologisk läggs upp. Denna studies syfte ämnar att 

undersöka hur kunskap hanteras inom kunskapsintensiva företag som använder 

sig av tekniska konsulter. Syftet är av explorativ karaktär, med inslag av 

deskriptiva tendenser då studien ämnar att utforska och beskriva ett fenomen.  

(”The Purposes Of Research”, 2014). Fenomenet som studeras berör hur 

kunskapsintegrering och kunskapsöverföring påverkas av att kunskapsintensiva 

företag använder sig av konsulter. Förutom syftet och forskningsfrågornas 

formulering menar Yin (2007) att det vid val av metodstrategi är viktigt att tänka 

på vilken grad av kontroll forskaren har över det studerade fenomenet. Vad gäller 

kontroll över fenomenet så har jag ingen. Det som studeras i studien är naturligt 

förekommande, det fanns innan jag började studera det, och det kommer finnas 

kvar när jag studerat klart. Min studie ämnar inte att påverka fenomenet utan vill 

beskriva och utforska de delar av det där det finns en forskningslucka.  

Syftet påverkar som sagt det metodologiska upplägg som studien får, och då i 

förlängning även den metodologiska ansats forskaren väljer. Det finns två ansatser 

att välja mellan, kvalitativ och kvantitativ och denna uppsats har en kvalitativ 

ansats. En kvalitativ ansats innebär enligt Alvesson och Sköldberg (2008) ett 

fokus på öppenhet, mångtydig empiri och till viss del kategorisering. De hävdar 

också att de kvalitativa studierna i högre grad utgår från studieobjektets perspektiv 

snarare än forskarens idéer om vilka kategorier som kommer att stå i centrum. 

Eisenhardt och Graebner (2007) skriver att kvalitativ data är deskriptiv och 

fokuserar på sociala konstruktioner av verkligheten. Insamlade kvalitativ data 

används enligt författarna sedan för att visa hur teori fungerar i praktiken i 

specifika exempel och situationer. Detta stämmer väl överens med syftet av denna 

uppsats, att beskriva och utforska, med studieobjektets snarare än forskarens 

uppfattningar i centrum. Kvalitativ forskning menar Eisenhardt och Graebner 

(2007) kan ge insyn i ett fenomen, och producera rika beskrivningar, på ett sätt 

som kvantitativ forskning inte kan. 

Denna studie har haft en abduktiv metodansats. En abduktiv ansats är enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994) en vanlig ansats vid fallstudier. Metoden beskrivs 
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som en kombination av induktion och deduktion och går ut på att ett eller flera 

fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som ska förklara fallet i fråga 

och sedan ska denna tolkning styrkas genom vidare tester och andra fall. I denna 

metodansats ingår också att utveckla förståelsen för det empiriska fenomenet 

under studiens gång, i takt med att nya tolkningar görs och ny information samlas 

in. En viktig del av abduktion är att den utgår ifrån empiriska fakta men att 

forskaren inte förväntas kunna forska förutsättningslöst utan viss tidigare 

forskning och teori kan ligga till grund för hur forskningen genomförs och sedan 

tolkas (Alvesson och Sköldberg, 1994). Författarna beskriver metodansatsen som 

följer: ”…under forskningsprocessen sker således en alternering mellan teori och 

empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra” (Alvesson och 

Sköldberg, 1994, s.42).  

3.2 Studiens upplägg och urval  

Studiens upplägg utgår ifrån syftet och det faktum att jag valt att arbeta abduktivt. 

Jag har valt att använda mig av en flerfallsstudie.  

3.2.1 Flerfallsstudie 

Fallstudier används med fördel enligt Yin (2007) när forskaren ska studera 

kontextuella betingelser och vill utforska och beskriva verkliga händelser och den 

kontext där de naturligt finns. Syftet med denna studie är explorativt och studerar 

ett fenomen som kan klassas som naturligt. Därför lämpar sig fallstudier väl som 

undersökningsmetod. Fallstudier möjliggör också för forskaren att behålla 

helheten och meningsfullheten kring det som studeras. Studiens syfte påverkar 

som sagt studiens upplägg, och Yin (2007) menar att problemformuleringar som 

är deskriptiva eller explorativa är lämpliga att studera just med hjälp av fallstudier. 

Det är också lämpligt att det fenomen som studeras är aktuella och naturliga, med 

andra ord att de inte uppstått genom manipulation. Då fenomenen är naturliga och 

därmed inte kan optimalt kan testas genom experimentell forskning kan det sägas 

att forskaren har ringa eller ingen kontroll över dem (Yin, 2007). 

Teorier och forskning kring kunskapsintegrering i kunskapsintensiva 

organisationer råder det ingen brist på, men denna studie ämnar att utveckla redan 

existerade teori genom att studera konsulters inverkan på kunskapsintegrering i 

en kunskapsintensiv kontext. Eftersom syftet var att utveckla en teori på ett 

illustrerande sätt föll sig fallstudier som ett passande val. Enligt Eisenhardt och 

Graebner (2007) kan fallstudier användas för att ta fram ny teori, eller utveckla 

redan existerande teori, genom att forskaren känner igen mönster och relationer 

över och mellan olika fall. De hävdar att utvecklande av teorier inom fallstudier 

är det som troligtvis producerar en korrekt, intressant och testbar teori eftersom 

fallstudier visar den rika kontexten som faktiskt existerar i den verkliga världen. 
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Siggelkow (2007) lyfter ytterligare fördelar med att använda fallstudier. Att som 

forskare hävda att fallstudien som genomförts, på ett eller flera fall, bevisat en 

teori kan vara riskabelt, men att med ett fall visa på brister eller fel i teorier är fullt 

möjligt. Fallstudien illustrerar praktiskt teorin på ett detaljrikt sätt och kan då peka 

på hål i teorin. Vidare kan fallstudier inspirera nya idéer och ny teori. Då det kan 

användas för att peka på hål och brister i teori kan det också, menar Siggelkow 

(2007) användas för att täcka upp dessa hål, kanske i fält där en viss kontext inte 

undersökts tidigare. Tanken är att denna studie ska kunna bidra med en pusselbit 

till de teorier som redan existerar kring kunskapsintegrering genom att bidra med 

nya infallsvinklar och en ny variabler, konsulter. Eisenhardt och Graebner (2007) 

menar att flerfallsstudier möjliggör för jämförelser mellan fallen som tydligare 

kan visa om forskningsfynden är begränsade till ett fall eller upprepade inom flera. 

Eftersom forskningsresultaten tydligare kan undvika att ses som subjektiva kan 

de ses som bättre lämpade att generalisera efter, även om författarna också lyfter 

att generaliserbar teori inte är det slutgiltiga målet med teori utarbetade genom 

fallstudier. Yin (2007) är inne på samma spår och menar att de flera fallen i en 

flerfallsstudie används till replikation, utveckling av nya eller existerande teorier 

och för att visa kontraster inom teorier. Eisenhardt (1991) lyfter att olika fall kan 

belysa kompletterande aspekter av ett fenomen vilket gör att forskaren, genom att 

pussla ihop bitarna kan skapa en mer komplett teoretisk bild av fenomenet.  

3.2.2 Vad utgör ett fall? 

Vad som utgör ett fall i fallstudien avgörs enligt Yin (2007) av forskningsfrågan 

och studiens syfte. Fallet kan bestå av en individ, en samling individer, en process 

eller till och med en hel organisation och är med andra ord flexibel. Denna studies 

fokus ligger på organisationsnivå och ämnar att studera ett fenomen som inte finns 

enbart på enskilda organisationer utan snarare är vanligt förekommande. Utifrån 

detta har en organisation utgjort ett fall och denne har studerats inom sin egen 

kontext. Inom studien har två fall studerats, vilket gör studien till en så kallad 

flerfallsstudie. En flerfallsstudie kan enligt Yin (2007) bestå av två eller flera fall 

och hur många fall som används avgörs bland annat av relevansen för flera fall 

och forskarens resurstillgångar. Enligt bland annat Eisenhardt (1989) och Yin 

(2007) finns det en del fördelar med att välja en flerfallsstudie. Resultaten från en 

sådan menar Yin (2007) har en tendens att väga lite tyngre då de delvis kan frångå 

viss problematik och kritik som är vanligt förekommande vid genomförandet av 

enfallsstudier. Bland annat blir det svårare att hävda att resultatet är individuellt 

och specifikt för just det fall som studerats och därför inte går att generalisera till 

andra relevanta kontexter. Weick 2007 uttrycker det som “What is significant in 

its unfilding, may become clerar when it is compared with another event, and the 

observer looks for silmilarities and differences.” (s.17). Denna studie utgår från 
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två fall, vilket till stora delar beror på tidsaspekten. I en flerfallsstudie analyseras 

fallen delvis för sig för att sedan jämföras med varandra och jag gjorde 

avvägningen att två fall var vad jag hade möjligheten att studera inom den tidsram 

som uppsatsen hade. Syftet med studien avser att studera ett fenomen på 

organisatorisk nivå som inte är begränsat till enskilda organisationer. Därför ansåg 

jag att det skulle vara intressant att genom att använda flera fall illustrera just det 

faktumet, att olika organisationer hanterar liknande problematik med konsulter 

och kunskapsintegrering.  

3.3.3 Urval 

Urvalsprocessen vid kvalitativa undersökningar har en tendens att bli vad Lincoln 

och Guba (1995) kallar för framväxande och sekventiell. Det innebär att urvalet 

utvecklas under studiens gång då forskningen ses som en upptäcksprocess. Vid 

en fallstudie utgör fallet eller fallen det urval som gjorts. Bland annat Siggelkow 

(2007) förespråkar många fördelar med att använda sig av vad han refererar till 

som speciella fall. Till skillnad från kvantitativ forskning bör fall inte väljas för 

att de är representativa för en population. De bör istället väljas för att de kan bidra 

med information som är speciellt intressant i den forskning som genomförs. Även 

Eisenhardt och Graebner (2007) förespråkar replikationslogiken, och ser fallen 

som egna analytiska enheter som båda ska analyseras interns och i jämförelse med 

varandra. Replikation definierar Eisenhardt (1991) i en tidigare artikel som att 

enskilda fall kan användas för att styrka självständighet av specifika teser eller 

förslag inom en teori. Den här möjligheten att styrka självständighet hjälper 

forskare att uppfatta mönster lättare inom fallen och minska riskerna för att 

forskaren ser felaktiga samband.  

Fallen inom denna studie valdes med tanken att resultaten skulle stödja varandra. 

Jag utgick ifrån ett antal kriterier, som presenteras nedan, och valde företag som 

jag antog skulle likna varandra och därför ge liknande och stödjande resultat. 

Denna typ av logik kallas enligt Yin (2007) för direkt replikation, då fallen väljs 

för att dess resultat förväntas stödja varandra. Fall kan även väljas för att de antas 

vara olika och ge olika resultat. Detta kallas för teoretisk replikation, och används 

enligt Yin (2007) för att testa och utveckla teorier. Eisenhardt och Graedner 

(2007) talar om hur fallen inom en fallstudie kan jämföras med experiment, och 

varje fall står som en egen analytisk enhet. Fallen som experiment väljs ut för dess 

replikationsbarhet och dess möjligheter till att bidra med intressanta fynd för 

forskningsfrågorna. 

Utifrån studiens syfte valdes kriterier för de fall som skulle kunna ingå i studien. 

Det första kriteriet är att organisationen ska vara kunskapsintensiv och arbeta med 

att utveckla produkter eller tjänster med högt kunskapsinnehåll. Detta innebär att 
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medarbetarna på företagen ofta innehar kunskap som kan ses som expert- eller 

specialistkunskaper. Det viktigaste kravet var att de i någon utsträckning skulle 

använda sig av konsulter i denna utveckling. Både stora och små organisationer 

använder enligt Teknikföretagens rapport (2011) sig av konsulter. Konsulter 

används bland annat för att möjliggöra snabba och flexibla omställningar för 

företaget (Benner och Widmalm, 2011), och ett stora företag kan antas ha ett stort 

behov av att snabbt kunna gå upp eller ner i produktion. Ett större företag antogs 

också ha en större utvecklingsavdelning, med flera medarbetare inblandade i 

utvecklingsprocessen, vilket gjorde sannolikheterna för att stora företag använder 

sig av konsulter högre. Därför lades fokus på större organisationer och koncerner. 

De specifika fall som valdes antogs kunna bidra med information som var relevant 

och framför allt intressant för forskningssyftet. När relevanta organisationer valts 

ut kontaktades dessa via mejl. En kontaktperson per organisation hittades och 

denne tog i sin tur, efter information om vilka individer som var intressanta att 

intervjua, kontakt med medarbetare. Urvalet består av 2 organisationer. Dessa är 

av sekretesskäl anonyma och kommer att beskrivas närmare i resultatet. På 

organisation nummer 1 genomfördes intervjuer med 4 personer, på organisation 

2 genomfördes intervjuer med 3 personer. Sammanlagt 7 personer intervjuades. 

Intervjupersonernas kön och ålder redovisas inte då dessa variabler inte anses vara 

relevanta för studiens syfte. Intervjupersonerna hade olika arbetsuppgifter och var 

kopplade till konsulter på varierande vis. De hade också olika hierarkiskt rang och 

kunde därför ge olika perspektiv på fenomenet. Bland informanterna fanns 

projektledare, tekniska projektledare och linjeansvariga chefer. Gemensamt för 

informanterna är att de på olika sätt ansvarar för konsulters inträde i, eller deras 

arbete i, organisationen. Även intervjupersonerna är anonyma och för att skilja 

dem åt i resultatet betecknas de med IP1-IP7.   

3.3 Datainsamlingsmetod 

Den metod jag valde för att samla in empirisk data inom fallstudien är intervjuer. 

Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) innebär ofta fallstudier att fokus flyttar sig 

upp från vardagligt arbete till mer strategiskt återkommande fenomen, vilket gör 

intervjuer till en vanlig och användbar datainsamlingsmetod. Intervjupersonerna 

i denna studie har olika positioner inom sina organisationer och kan därför antas 

kunna ge olika infallsvinklar och olika perspektiv på forskningsfrågorna. 

Eisenhardt och Graebner (2007) menar att användandet av varierande informanter 

med mycket kunskap kring det ämne som ska studeras. Gärna från olika 

hierarkiska nivåer som kan se på fenomenet från olika perspektiv.  
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3.3.1 Förintervju 

I ett tidigt stadium av denna studie genomfördes en ostrukturerad telefonintervju 

med en IT-konsult på ett större företag inom den tekniska utvecklingsbranschen. 

IT-konsulten som intervjuades hade varit anställd inom ett konsultbolag under en 

längre period, och vid intervjuns genomförande varit inhyrd konsult på samma 

företag under över ett decennium. Intervjun spelades inte in och transkriberades 

därför inte heller utan vanliga anteckningar togs under intervjun. Materialet har 

använts för att jag ska få en grundkunskap kring vad det innebär att vara konsult 

och kring konsultbranschen. 

3.3.2 Intervju 

Insamling av empiri sker i denna studie genom intervjuer. Att samla in och 

analysera intervjusagor ses enligt Alvesson (2011) som en stabil grund för god 

kvalitativ forskning.  

Enligt Teorell och Svensson (2007) är det övergripande syftet med en intervju att 

få respondenten att svara så utförligt och tillförlitligt som möjligt. Detta förutsätter 

att respondenten är motiverad att delta i intervjun, att denne litar på intervjuaren 

och att de i störta möjliga mån tillåts att svara självständigt på de frågor som 

ställts. För att respondenten ska känna att denne kan tala fritt är det därför viktigt 

att intervjuaren inte avbryter respondenten eller försöker att styra svaren i någon 

viss riktning (Teorell och Svensson, 2007). De sju intervjuerna genomfördes i 

respektive organisations lokaler. De genomfördes enskilt med varje respondent 

för att undvika att deras svar påverkade varandra. Innan intervjun genomfördes 

presenterades syftet för respondenterna och de fick möjligheter att ställa frågor.  

Av etiska skäl, och för att följa Vetenskapsrådets riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning, är det också viktigt att respondenten är medveten 

om vad studiens syfte är, vad den insamlade empirin ska användas till och att 

intervjun är anonym. Denscombe (2007) påpekar att intervjuer gärna bör utföras 

i ett enskilt personligt möte om inte syftet anpassas bättre till gruppintervjuer. Den 

enskilda intervjun är för forskaren enklare att styra och intervjumaterialet blir 

också enklare att transkribera.  

Denscombe (2007) påpekar att forskaren under intervjun måste vara medveten om 

vilken effekt denne har på intervjun och det som sägs. Författaren menar att det 

främst är hur respondenten uppfattar intervjuarens personliga identitet, dess kön, 

ålder och etnicitet som kan ha effekt på intervjun. Förutom dessa aspekter 

påverkas intervjun och intervjusituationen av vilket ämne det är som diskuteras. 

Vissa typer av frågor och vissa ämnen kan få människor att känna sig besvärade 

och inta försvarsställning. Det kan också påverka hur respondenterna svarar på 

frågor, det kan hända att de försöker matcha sina svar till vad de tror att 
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intervjuaren vill höra (Denscombe, 2007) Dessa orosmoment som författaren 

lyfter rör i första hand ämnen av känslig karaktär. Jag bedömer inte ämnena som 

diskuterats under de genomförda intervjuerna som särskilt känsliga och antar 

därför att jag som intervjuare haft mindre påverkan på svaren jag fått. Jag har följt 

Denscombes (2007) råd och intagit en förhållandevis neutral inställning, dock inte 

så passiv som författaren föreslår. Jag ställer mig frågande till en givande 

intervjusituation där intervjuaren förhåller sig allt för passiv till respondenterna. 

Jag har istället eftersträvat att hålla samtalet vid liv utan att ställa ledande 

följdfrågor.  

3.3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden i denna studie följde den halvstrukturerade processen för att kunna 

följa det explorativa syftet. Intervjuguiden för mina intervjuer följde vad Alvesson 

(2011) refererar till som semistrukturerade intervjuer. Alvesson (2011) menar att 

struktur i förhållande till den kvalitativa i huvudsak handlar om hur pass 

detaljstyrd intervjun är. Halvstrukturerade, eller semistrukturerade, intervjuer 

hamnar mellan två ytterligheter, där den ena innebär en strängt strukturerad 

intervju där processen följer en tydlig ram och det finns inte möjligheter till 

följdfrågor eller utsvävande varken från intervjuaren eller intervjupersonen. 

Nästan helt ostrukturerade intervjuer följer tvärtom inte någon process alls utan 

har ett förberett tema som är brett och intervjupersonen är ganska fri att utveckla 

och definiera innehållet själv. Forskaren är beredd att låta intervjupersonen ta 

oväntade vändningar och kanske styr tillbaka mot temat om intervjun svävar ut 

alldeles för långt, men vill helst inte påverka allt för mycket. Halvstrukturerade 

intervjuer hamnar mellan dessa. Forskaren har inför intervjun förberett olika 

frågeteman och bestämt en ungefär ordningsföljd av dessa, men är samtidigt fri 

att frångå ordningen, ställa följdfrågor och låta intervjupersonen utveckla sig fritt 

(Alvesson, 2011). Denscombe (2009) menar att den semistrukturerade intervjun 

möjliggör för forskaren att lägga till frågor under intervjun som denne inte förutse 

skulle bli relevanta i förberedelserna.  

Enligt Alvesson (2011) är det viktigt att intervjun, som komplex social händelse, 

är förbered teoretiskt och att forskaren har ett reflexivt förhållningssätt så att en 

rad olika teoretiska perspektiv kan beaktas och utnyttjas. Teman i intervjuguiden 

har valt efter vad litteratur och tidigare forskning inom området pekat på som 

viktiga faktorer och sedan anpassats till studiens frågeställningar. De teman som 

diskuterades under intervjuerna är organisationernas projektstruktur, hur 

konsulter hanteras när dessa först kommer in i företagen, hur officiell och 

inofficiell kommunikation sker inom projekten och slutligen hur projekten 

avslutas.  
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Hur en intervju läggs upp strukturellt är enligt Teorell och Svensson (2007) viktigt 

för hur respondenterna kommer att besvara frågorna. Författarna föreslår att 

intervjuaren börjar med konkreta frågor kring nuet, vilket teoretiskt gör frågorna 

lättare för intervjupersonerna att besvara. Det ger också intervjuaren och 

intervjupersonen möjlighet att bli lite varma i kläderna och hjälper till med att 

skapa en förtroendegivande stämning. Intervjuguiden för denna studie kan ses 

under bilaga 1 och följer Teorell och Svenssons (2007) råd kring att börja med 

konkreta bakgrundsfrågor. Dessa frågor visade sig fungera väldigt bra att börja 

med då de gav mycket information utöver den faktiska frågan och många frågor 

som i intervjuguiden var med lite senare besvarades i början av intervjun. Det gav 

mig som intervjuare möjligheter att ställa följdfrågor som gav material att arbeta 

vidare med.  

Formuleringen på frågorna är vidare något som Teorell och Svensson (2007) anser 

vara viktigt för hur öppna och ärliga svar intervjuaren får. Det är viktigt att 

frågorna inte är ledande, att de inte är för påträngande, för invecklat ställda men 

de får samtidigt inte vara nedvärderande för intervjupersonen. Poängen med 

frågan är ju att respondenten ska kunna svara, men det måste samtidigt vara 

acceptabelt att de inte besvarar en fråga om de inte vill eller inte kan. Om 

respondenten svarar att de inte vet kan det mycket väl vara ett svar i sig, och då 

är det onödigt för intervjuaren att pressa fram ett svar. Under intervjuerna försökte 

jag att vara så lyhörd som möjligt för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Då jag 

ställde följdfrågor försökte jag undvika att styra respondenten och anpassade mina 

frågor och mitt språkbruk efter deras. Denscombe (2007) lyfter också hur frågorna 

i en semistrukturerad intervju ska resultera i öppna och utvecklade svar eftersom 

fokus för intervjun ligger på respondentens åsikter. Frågorna i intervjuguiden 

formulerades med detta i åtanke, och eftersträvade att vara öppna och inte 

ledande.  

3.4 Bearbetning och analys av empiri 

Empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Transkriberingen analyserades genom något som Kvale & 

Brinkmann (2009) kallar för meningskodning. Andra författare, så som Downe-

Wamboldt (1992) kallar analysmetoden för innehållsanalys. Innehållsanalys 

används för att dra slutsatser ur innehållet inom olika former av kommunikation, 

bland annat intervjuer. Innehållsanalys är ett relativt enkelt sätt för forskaren att 

få överblick över en stor datamängd och skapar möjligheter att göra jämförelser. 

Analysmetoden används för att skapa och utveckla begrepp kring olika uttalanden 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Den insamlade empirin bearbetas genom upprepad 

genomläsning av materialet. Den minsta identifierbara meningsbärande enheten 
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identifieras, och det kan vara ord eller delar av meningar. Dessa meningsbärande 

enheter kategoriseras i större kategorier och underkategorier. Kategorierna ska i 

sin tur representera innehållet och användas för att besvara syftet, utan att 

innefatta något irrelevant eller utelämna något väsentligt (Downe-Wamboldt, 

1992). Kategoriseringen anses klar då forskaren anser att empirin är mättad 

(Kvale och Brinkmann, 2009).  

Det insamlade materialet transkriberades ordagrant för att ta tillvara på så mycket 

information som möjligt. Då materialet var transkriberat påbörjades 

bearbetningen, som följde stegen som Downe-Wamboldt (1992) beskrivit för 

innehållsanalys. Utskrifterna lästes igenom ett antal gånger för att se övergripande 

kategorier. Eftersom frågeställningar och intervjuguiden följer en process över tid 

valde jag att följa denna process även i kategoriseringsarbetet. Jag lyfte ut den 

information från de sju transkriberade intervjuerna som rörde konsultens inträde 

i organisationen, konsultens arbete i organisationen och konsultens utträde ur 

organisationen och utgick från dessa inledningsvis. Då materialet kategoriserats 

på detta vis lästes det igenom ytterligare ett antal gånger för att hitta 

underkategorier och för att försäkra mig om att stycken och meningar hamnat 

under rätt kategori.  

För att öka trovärdigheten i forskningen ska rapporten innehålla tydliga 

beskrivningar och gärna citat för att illustrera de slutsatser som dragits av empirin. 

Om studien genomförs av en enskild forskare menar Downe-Wamboldt (1992) att 

det blir extra viktigt med detaljrika beskrivningar för att läsaren själv ska kunna 

följa diskussionen och då avgöra om slutsatserna är trovärdiga. Olika intressanta 

och relevanta citat har lyfts från det transkriberade materialet och redovisas nedan 

i resultatkapitlet. För att illustrera likheter och skillnader mellan de olika företagen 

har jag sett till att alla respondenter citerats i texten. Under hela 

kategoriseringsprocessen har material från de företagen hållits åtskilda, men 

placerats och analyserats under samma kategorier. 

3.5 Kvalitetsvärdering 

Replikationslogik är ett kvalitetsbegrepp som ofta lyfts i samband med fallstudier. 

Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) är det vanligt att anta att fall inom en 

fallstudie ska vara representativa för en population, på liknande sätt som det 

brukar gå till inom hypotestestande forskning. Författarna bemöter den kritiken 

genom att hävda att fallstudier används för att utveckla teori, inte för att testa den, 

vilket gör ett teoretiskt urval av fall mycket mer passande. Det teoretiska urvalet 

innebär att fallen väljs utifrån dess möjligheter att belysa och förlänga relationer 

och dess logiska slutsatser. Detta blir ännu mer passande enligt Siggelkow (2007) 

då det rör en flerfallsstudie, då de olika fallen användas för att jämföras och testas 
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mot varandra. Fallen för den här studien valdes som tidigare diskuterats med vad 

Yin (2007) refererar till som direkt replikation. Tanken var att resultaten från de 

två fallen skulle stödja varandra. När empirin transkriberats och analyserats visade 

det sig att fallen inte gav liknande resultat i den utsträckning jag trodde att de 

skulle göra. De är lika på många sätt, men olika på andra, och kan därför i 

efterhand sägas utveckla teori och belysa relationer mellan olika variabler som 

testas, på det sätt som ett teoretiskt urval ska göra. Eftersom fallen visar på vissa 

skillnader kan de användas för att tydligare belysa de likheter som finns, och 

öppna upp för fortsatt forskning där de visar på skillnader. 

Kvalitativ och kvantitativ forskning utgår från olika begrepp vad gäller 

kvalitetsbedömning. Enligt Gasson (2004) fyra kvalitetsbegrepp att bedöma en 

kvalitativ studie efter. Pålitlighet berör hur forskaren ämnar se till att studiens 

process är metodisk och så väl beskriven att den ska gå att återskapa med andra 

forskare. För att uppnå pålitlighet har jag försökt beskriva studien och dess 

upplägg så detaljrikt som möjligt.  Studiens trovärdighet handlar om hur forskaren 

säkerställer själva forskningsprocessen (Gasson, 2004). Det innebär att forskaren 

behöver vara medveten om sina val av bland annat metod och analystekniker 

under hela studien, och beskriva dessa för andra så att de kan avgöra om 

diskussion och dragna slutsatser är troliga. Jag har under hela processen noga 

funderat över mina val, och har vid tveksamheter diskuterat med min handledare. 

Valen jag gjort har tydligt beskrivits i metodavsnitten ovan för att skapa 

möjligheter för läsaren att själv ska kunna avgöra om de slutsatser som dras är 

trovärdiga. Konfirmering beskriver Gasson (2004) som det antagande att 

forskning inte är objektiv och forskaren bör därför inte framställa resultatet som 

en följd av sina egna teorier och uppfattningar utan basera det i så hög utsträckning 

som möjligt på situationen som undersökts. Jag har försökt att ifrågasätta mig 

själv och mina slutsatser och försökt se dem från olika synvinklar för att inte 

stänga in mig själv alltför mycket. Dock lyfter bland annat Siggelkow (2007) att 

det ibland kan vara fördelaktigt att ta hänsyn till sina förförståelser av ett ämne 

för att guida analys och diskussion. Dock alltid med försiktighet och 

eftertanke, ”…an open mind is good: an empty mind is not” (s.21) Till sist 

beskriver Gasson (2004) överförbarhet som hur läsaren kan förstå kontexten som 

studien utförts och generalisera det till sin egen situation. För att uppnå detta har 

jag eftersträvat att ge uttömmande information kring kontexten, processen och 

deltagarna. Fallen har beskrivits uttömligt var för sig för att empirin ska kunna 

placeras inom en förståelig kontext.  
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3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning”, 2014) lyfter fyra huvudkrav som all forskning 

ska förhålla sig till för att skydda individen. Dessa fyra är informationskravet, 

samtyckandekravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. I enlighet med 

dessa informerades respondenterna om studiens syfte och anonymitet innan 

intervjuerna genomfördes. Inför varje intervju gavs också en kort introduktion till 

studien, och varje individ gavs tillfälle att ställa frågor kring studien innan och 

efter intervjuerna. Detta uppfyller det första kravet, informationskravet. I 

introduktionen talades också om att deltagande är frivilligt, att de inte behöver 

svara på alla frågor om de av någon anledning inte skulle vilja och att intervjun 

kan avbrytas när som helst, vilket kopplas till samtyckeskravet. Intervjuerna 

spelades in och samtliga respondenter gav sitt medtycke till detta. Insamlad och 

transkriberat material kommer inte att överlämnas till någon utomstående utan 

respondenternas godtycke, vilket uppfyller nyttjandekravet, och individer och 

organisationer i studien kommer att hållas anonyma. Slutligen innebär 

konfidentialitetskravet att deltagarna i studien ska kunna vara anonyma. Både 

respondenterna och företagen hålls anonyma i studien genom att inga namn skrivs 

ut och enbart jag har tillgång till det transkriberade materialet. På grund av detta 

anser jag att studien uppfyller vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav.  

3.8 Metoddiskussion 

Mitt val att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer och en flerfallsstudie 

som forskningsmetod anser jag vara ett givet val med relation till det deskriptiva 

och explorativa syftet. Studien ämnade att vidare utforska och belysa ett fenomen, 

vilket jag anser gör sig väl genom semistrukturerade intervjuer, där respondenten 

får möjligheter att under delvis kontrollerade former få utrycka sig fritt (Alvesson, 

2011). Studien har följt vetenskapsrådets riktlinjer för etiska överväganden, dock 

kan en invändning lyftas mot respondenternas anonymitet gentemot varandra på 

sina företag. Kontaktpersonerna på företagen har valt ut och frågat utvalda 

personer på sina respektive företag. I de flesta fall (för alla utom en intervju) 

genomfördes intervjuerna efter varandra, vilket gör att respondenterna haft 

möjlighet att stöta på varandra på väg till eller från intervjun. I de flesta fall har 

de också varit medvetna om vilka som ska delta i studien redan innan intervjuerna 

hölls. Dock är både respondenterna och företagen anonyma i uppsatsen. 

Respondenternas arbetsbefattning nämns, men inte vem som innehar vilken 

befattning, och bägge företag är så pass stora att respondenterna så att 

säga ”drunknar i mängden”.   
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I relation till vissa kvalitetsbegrepp, så som konfirmering och pålitlighet (Gasson, 

2004) är det möjligt att det faktum att jag genomför studien själv påverkat studien 

något. Jag har i varje steg försökt att noga fundera och reflektera kring mina val 

och mina slutsatser och har även eftersträvat att så detaljrikt som möjligt beskriva 

mina tankegångar och mitt genomförande så att läsaren kan avgöra trovärdigheten 

i diskussioner och slutsatser.  

Vidare är det möjligt att problematisera urvalet av fall. Tanken vid urvalet var att 

välja organisationer som utifrån kriterierna var liknande, så att resultaten genom 

direkt replikation kunde styrka varandra (Yin, 2007). Det visade sig sedan att 

företagen på vissa variabler skiljde sig så att resultatet inte blev likartat. Jag väljer 

att se detta på ett positivt sätt, då urvalet nu istället följer det teoretiska replikation 

som Yin (2007) menar används för att utveckla och testa teorier. Resultaten från 

de olika fallen analyseras som Eisenhardt och Graedner (2007) lyfter som egna 

analytiska enheter, först var för sig och sedan i relation med varandra. De kan på 

detta sätt styrka att vissa likheter går att generalisera medan vissa skillnader finns 

i andra kontexter eller på grund av andra variabler, vilket kan belysa behovet för 

vidare forskning.  
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4. RESULTAT  

I detta kapitel redovisas en sammanställning av den empiri som samlats in genom 

intervjuer. Först beskrivs ett företag, med fallbeskrivning och kategorier från 

empirin, sedan det andra med samma upplägg. Till sist görs en jämförelse de 

båda företagen emellan.  

4.1 Organisation Gamma 

Gamma är ett stort, internationellt företag med många anställda. De arbetar med 

bland annat mjukvaruutveckling. Företaget finns i många länder världen över och 

använder sig av tekniska konsulter i sitt dagliga arbete.  

Gamma arbetar i en så kallad programstruktur. Programstrukturen skiljer sig från 

en projektstruktur på så sätt att den är kontinuerlig och inte har ett slutdatum på 

samma sätt som ett projekt. Programmet har en, ibland flera, program managers, 

vars uppgift är att ha övergripande ansvar för hela programmet. Under denne finns 

en operational product owner, opo:n, som värnar om produkten som utvecklas. 

Dessa opo:n ansvarar för att integrera projektledningens önskningar, vad kunder 

i förlängningen kommer att vara intresserade av och fungerar som ett stöd för de 

team som arbetar inom programmet. Arbetet inom programmet följer ett agilt 

arbetssätt och fördelas på olika tidscykler för att vara snabbt anpassningsbart. 

Produkten som utvecklas delas upp i olika features och dessa skrivs upp på en 

prioriterad lista. En feature kan beskrivas som en funktion som ska generera 

kundvärde som läggs till en befintlig produkt. 

Arbetet utförs i team om genomsnitt åtta medlemmar. Dessa team är 

krossfunktionella vilket innebär att det inom teamet ska finnas kunskaper och 

kompetenser för att planera, utveckla och slutföra en feature, från start till mål. 

Som stöd har teamen, förutom Opo:erna, en linjestödjande chef och olika 

stödteam som ser till att de verktyg som teamen arbetar i fungerar som de ska. 

Gamma arbetar både med konsulter och med vad de kallar för partners. Skillnaden 

så som den beskrivs av organisationen är att de med partners och 

partnerorganisationer har ett längre och mer utvecklat samarbete som ska hålla 

långsiktigt. Konsulter har ett lite kortare tidsperspektiv än vad partners har, och 

konsulter sitter på plats på organisationen, medan partners sitter på en annan 

fysisk plats. Konsulter rekryteras också oftare enskilt, medan Gamma tar in hela 

partnerteam när de behövs. Just nu använder sig Gamma framför allt av 

partnerteam och inte konsulter. Partnerföretaget finns på andra geografiska orter 

än där denna studie utfördes, och studien utgår framför allt ifrån samarbete med 

ett partnerföretag och deras team på en ort. De team som tillsammans arbetar inom 

ett program är både team som är Gammaanställda och team bestående av enbart 

partners.  
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Arbetet med en feature börjar med en planering för hur arbetet ska genomföras. 

Sedan diskuteras planen tillsammans med teamens linjestödjande chef och deras 

opo. När planeringen är färdig ansvarar teamet för genomförandet av den, från 

start till mål. Under tiden som arbetet fortskrider hålls ett antal olika möten där 

representanter från teamen kan träffas och diskutera sitt arbete och lyfta problem 

de stött på, eller hjälpa andra. Då teamen inte sitter på samma geografiska ort hålls 

möten delvis över videochatt. För att de team som arbetar med features som är 

integrerade ska samarbeta och kommunicera med varandra mellan teamen så 

koordineras de av opo:erna och linjecheferna. 

4.2 Konsultens inträde i organisationen 

4.2.1 Konsultens syfte och placering inom organisationen 

Organisationen Gamma beskriver sina konsulter nästan uteslutande som en 

resursförstärkning. Organisationen arbetar som beskrivits med team, och när det 

går bättre för företaget och de är i behov av flera team som kan utveckla features 

så rekryteras hela partnerteam. Partnerteamen skapar en buffert för organisationen 

och bidrar med flexibilitet. Gamma kan snabbt ställa om sin produktion i 

förhållande till efterfrågan, och att minska eller öka antalet team inom 

programmen går snabbare och smidigare med partnerteam. Då Gamma arbetar 

med krossfunktionella team är det upp till partnern att rekrytera ett team som lever 

upp till dessa förväntningar som grupp, och se till att gruppen kan samarbeta på 

ett effektivt sätt. I vissa fall rekryteras enskilda individer, då oftast om någon 

individ inom ett team lämnat teamet av olika anledningar. I undantagsfall har 

konsulter rekryterats för att de har kunskap som Gamma inte anser sig besitta 

inom företaget. De tillfällen som lyfts i empirin rör då supportteamen, som stöttar 

de andra teamen i deras arbete. Då enskilda individer tas in för sin specifika 

kunskap beskrivs denna kunskap som utanför Gammas kärnkompetens. Det är 

kunskap som delvis behövs för stunden och inte permanent inom företaget, det är 

inte den typ av personal som Gamma lägger resurser på att kompetensutveckla. 

Då partners rekryteras in i Gamma är det partnerorganisationen som i första hand 

sköter den processen. Gamma kan dock ha önskemål om partnerns egenskaper 

och tidigare erfarenheter. Förutom grundläggande teknisk kunskap för att kunna 

utveckla produkten så är den viktigaste variabeln som lyfts tidigare erfarenhet 

inom det egna företaget. Om partnern har erfarenheter från Gammas arbetssätt 

och system så underlättar det introduktionsprocessen och gör att teamet, eller den 

enskilde individen, kan börja bidra i arbetet snabbare. Det gör också att de har en 

bättre förståelse för Gammas värderingar och företagskultur, eller som en 

respondent själv säger: 
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…alla företag har ju egen kultur så att säga, har man varit inne där så har man fått 

med sig den biten. (IP2) 

Utöver tidigare erfarenhet från företaget efterfrågas nyfikenhet, att personen 

snabbt kan lära sig nya saker och snabbt kommer igång med arbetet.  

De partnerteam som arbetar inom ett program får features från samma lista som 

Gammaanställda team. De ser alla features som ingår i programmet, men får inte 

lov att arbeta med vilket feature som helts. De uppgifter som Gamma anser vara 

för strategiskt viktiga för organisationen, där de ser att kunskap som de vill behålla 

inom företaget kommer att utvecklas får enbart ordinarie team utveckla. Eftersom 

partnerteam används för att öka flexibiliteten och delvis fungerar som en buffert 

är det viktigt att företaget är beredda på att partnerteamen kan avslutas med kort 

varsel. Däri ligger mycket utav fördelen med partnerteam, men det gör också att 

uppgifter och features som antas ta längre tid att färdigställa och rapportera 

färdigt, de läggs på Gammaanställda team som är mer permanenta.   

…vi försöker att inte hamna i det läget att vi har singelkompetenser eller partners på 

strategiska områden som tar tid att lära sig. (IP3)   

4.2.2 Konsultens introduktion i företaget 

Beroende på vilken avdelning och vilket syfte konsulten eller partnern har 

introduceras denne på lite olika sätt. Då partnerteamen befinner sig på annan 

geografisk ort än Gammateamen kan det i vissa fall bli administrativt svårt för 

dem att ta sig till Gamma det första som händer. Då partnerföretaget har ett så 

långvarigt samarbete med Gamma har dessa nu byggt upp möjligheterna att välja 

och introducera teamen själva. I början av teamets arbete har Gammas ansvariga 

för teamet genomgångar med dem, antingen via videochatt eller genom att åka till 

dem. Då diskuterar delvis arbetssätt och olika system, och delvis hålls teoretiska 

genomgångar för att teamet ska veta vad som förväntas av dem. De kan också få 

en lista med kompetenser som Gamma förväntar sig att de ska ta sig tid att bocka 

av. I genomgångarna, och på listan, finns information om vem inom Gamma som 

har mer utvecklad kunskap om vissa produkter och system. Teamen uppmuntras 

att ta kontakt med dessa individer för att få personliga genomgångar av dessa 

produkter så att de håller en gemensam grundnivå i höjd med företagets. Listan 

med kompetenser som partnerteamet förväntas uppfylla är på individnivå, men 

det är upp till teamet själva om de anser att alla behöver kunna allting.  

Vi vill att folk själva ska ta ansvar för sin egen utveckling. (IP1) 

Om en ny partner ska tas in i ett redan existerande team, för att någon blivit 

föräldraledig eller liknande, så är det upp till teamet att lära denne så att alla håller 

en gemensam nivå.  
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Då partnerteamet fått de tekniska och systematiska genomgångar som de ska och 

ska börja arbeta får de en uppgift att växa i, en uppgift som anses vara lite mer 

grundläggande för att de ska lära sig i arbetet hur Gamma som företag fungerar. 

Parallellt med detta har de också tillgång till någon mer erfaren från Gamma att 

fråga, antingen på plats eller via trådlösa kommunikationsvägar. Någon gång 

under sitt arbete får ett nytt partnerteam resa och hälsa på hos Gamma. När i 

processen detta sker är inte så viktigt, det viktiga är att det sker så att teamet får 

träffa Gammapersonal de kommunicerar med ansikte mot ansikte. Om uppgiften 

kräver kan det hända att de reser mer än en gång under arbetet. 

4.3 Konsultens arbete i organisationen 

4.3.1 Kommunikation och information 

På Gamma använder de sig av krossfunktionella team, där kunskapen att påbörja, 

utföra och avsluta en feature ska ligga på hela teamet. Detta innebär att det i 

teamen kan finnas individer med bättre kunskap om de tidiga faserna, och andra 

som har bättre kunskap kring implementation men att teamet som helhet kan 

genomföra arbetet. Medlemmarna i teamet lär sig således av varandra, när de 

genomför arbetet. De har också kontinuerlig kontakt med Gamma, genom olika 

typer av möten. På regelbundna informationsmöten redovisar samtliga team vad 

de arbetat med sedan föregående möte och fokus ligger då på produkten som 

helhet. De har också kortare statusmöten där alla team har med en representant 

som kan lyfta problem de stött på i sitt arbete och få hjälp med dessa. Vid dessa 

möten har de också möjlighet att hjälpa andra i deras arbete. På dessa möten är 

både partnerteam och andra team med enbart Gammaanställda med. 

Representanten för teamen som är med på dessa möten ska sedan berätta för sina 

teammedlemmar om vad som diskuterades på mötet. En gång i månaden hålls 

formella avstämningsmöten med representanter från linjen och från partnerna då 

de diskuterar ekonomi och programmet som helhet.  

”Nu är vi bättre på att sprida kompetensen internt och sprida den mellan partners och 

[Gamma]anställda. (IP1) 

När varje feature avslutas görs en sammanfattande dokumentation då teamet tittar 

över hela processen för att se vad som gjordes bra, vad som gjordes mindre bra 

och vad som kan förbättras till nästa feature. Denna sammanställning presenteras 

sedan på ett större möte, där deltagare från alla team deltar. Detta är ett sätt att få 

de olika teamen att lära av varandras framsteg och misstag. Trots att 

Gammateamen och partnerteamen sitter på olika geografiska plats finns det alltså 

många möjligheter för dem att kommunicera med varandra.  

Vi försöker verkligen jobba tillsammans även om vi sitter på olika geografiska orter. 

      (IP1) 
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Förutom den trådlösa kommunikationen via mejl och videochatt åker olika 

representanter från Gamma till partnerföretaget för att där sprida kunskap direkt 

till hela teamet och inte enbart till den representant som är närvarande vid mötena.  

…vi brukar också göra motiverande kompetensinsatser på plats där nere när vi 

behöver, så att säga utbilda fler. (IP3) 

Under dessa resor diskuteras bland annat produktens helhet, programmet som 

helhet och Gammas arbetssätt, för att säkerställa att partnerteamen arbetar på 

samma sätt som de Gammaanställda teamen gör.  

För de enskilda konsulter som tas in för specifika kunskaper sker ibland riktade 

aktiviteter för kunskapsöverföring för att medarbetare på Gamma ska kunna lära 

sig den kunskapen. Dessa aktiviteter innebär att medarbetare från Gamma är med 

i det dagliga arbetet så att de får möjligheter att ställa frågor och kan se hur denna 

kunskap används. Målsättningen med en specialkonsult är just att denne ska föra 

vidare den speciella kunskapen konsulten rekryterades för, så att fastanställda på 

Gamma lärt sig den till nästa gång kunskapen behövs. Sådana riktade aktiviteter 

sker inte när det gäller partnerteamen. Eftersom partnerteamen är del av ett 

långsiktigt samarbete, som när studien genomfördes hade pågått ett bra tag, har 

inte Gamma som företag funderat över sådana specifika aktiviteter ännu.  

…inte riktigt kommit fram till att vi behöver fundera på knowledge transfer just från 

konsultteamen. (IP2) 

Kunskapsöverföringen sker istället integrerat i det dagliga arbetet, då 

partnerteamen dokumenterar och presenterar sitt arbete i olika former. 

Partnerteamen förväntas hålla produktansvariga uppdaterade under arbetets gång 

och innehållet i rapporterna som förväntas komma in är ganska styrt, för att skapa 

kontinuitet.  

De kan inte bara gå hem och så sätta sig och sen komma tillbaka med ett färdigt 

resultat det går inte. (IP2)  

Inom Gammas organisation finns också olika nätverk för olika ämnesområden, så 

kallade communities of practice. Inom dessa nätverk kan anställda och partners 

dela med sig av sin kunskap eller ställa frågor till andra medarbetare.  Om 

partnerna uttrycker egna idéer eller förslag på förändringar försöker företaget 

guida in dem i passande nätverk för att ta tillvara på deras kunskap. Nätverken ses 

som en form av interaktiv kommunikation där det skapas möjligheter för 

kunskapsutbyte mellan teamen inom olika områden.  
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4.3.2 Konsultens access 

Partnerteamen ska i dagligt arbete behandlas och värderas som vilket team som 

helst inom Gamma. Detta är viktigt för att den kund som köper en produkt av 

Gamma inte ska märka någon skillnad på vilket team som har utvecklat vad. Dock 

finns det vissa restriktioner vad gäller access till övriga företaget.  

…det är i informationsflödet och så som vi såklart måste fundera på vad de ska vara 

med i och få reda på och inte få reda på. (IP2)  

Partnerteamen har tillgång till all dokumentation och all information de behöver 

för att kunna utföra ett bra arbete. De har dock inte tillgång till tidigare 

dokumentation kring andra program, eller kring dokumentation som de inte anses 

behöva ha tillgång till. Gammaanställda har tillgång till dokument och 

information som har med övriga verksamheten att göra, det har inte partnerna. 

Partnerna har skrivit på sekretessavtal precis som övriga medarbetare på Gamma, 

men om någon information kan klassas som hemlig så får inte partnerna tillgång 

till den. 

Trots att partnerteamen inte har tillgång till all information och dokumentation 

kring övriga program inom Gamma är det viktigt att de förstår helheten inom det 

program de arbetar i. Därför är partnerteamen med på de olika mötena och därför 

hålls presentationer av hela programmet för dem så att de vet vad andra inom 

samma program arbetar med. De har också tillgång till hela listan med features 

som ingår i programmet, och linjestödjande chefer diskuterar helhet och 

kvalitétsaspekter med dem under arbetets gång.  

…det handlar om att vi ger dem tillräckligt med information också för att de ska 

förstå helheten och, alla processer och liknande som man behöver kunna för att göra 

ett bra jobb. (IP3) 

4.4 Konsulten lämnar organisationen 

4.4.1 Att identifiera risker 

Eftersom partnerteam inom Gamma tas in främst för att öka flexibiliteten och 

kunna anpassa företagets produktion och utveckling efter efterfrågan pratar 

respondenterna främst om ökningen i arbetsbörda för kvarvarande team om ett 

partnerteam försvinner. Listan över features som ska bearbetas blir inte kortare, 

men de blir färre team som delar på uppgifterna. 

…backlogen vi har då, den kommer ju att öka då, eftersom vi är färre personer, men 

man jobbar ändå med det som är viktigast överst. (IP1)  

Viss kompetens kan försvinna när ett partnerteam lämnar företaget då vissa team 

arbetat längre än andra och därmed haft möjligheten att skaffa sig en djupare 

kompetens. Om partnerteamet inte stannar tillräckligt länge finns också risken att 



37 

 

de inte hunnit nå upp till sin fulla potential än, och då skapat sig kunskap och 

erfarenheter inom företaget men inte betalat tillbaka de utbildningsomkostnader 

som uppstår vid introduktionen. 

Tidigare arbetade Gamma mer med enskilda specialkonsulter, vilket de själva 

uttrycker som mer riskfyllt. Då kunde konsulterna stanna längre på företaget och 

skapa singelkompetenser, vilket gjorde dem svåra att ersätta om de försvann. Att 

teamen nu arbetar krossfunktionellt ska minska sårbarheten och riskerna för 

kompetensförluster när enskilda konsulter eller hela team av olika anledningar 

lämnar företaget.  

…som helhet så ska jag inte säga att det blir större konsekvenser egentligen, rent 

kompetensmässigt när ett helt team försvinner jämfört med en person. Det var mer 

sårbart förut. (IP1) 

4.4.2 Hur sker avslutet?  

Om Gamma av olika anledningar skulle behöva dra ner på sin verksamhet inom 

ett program avslutas samarbetet med partnerteam först. En kommunikation med 

partnerföretaget inleds om vilka team som ska avslutas. Vilket team som slutar 

beror på vad nästa uppgift på featurelistan är. Teamen är förhållandevis lika 

eftersom de alla ska kunna arbeta krossfunktionellt, men vissa team har arbetat 

inom Gamma längre och har på så sätt hunnit skaffa sig mer erfarenhet och 

bredare kompetenser. De partnerteam som ska sluta avslutar den sprint de är inne 

i och rapporterar och dokumenterar avslutet så som de brukar. Denna avslutning 

kallas för feature retrospective och innefattar också att medarbetare från Gamma 

sitter med teammedlemmar och diskuterar den senaste sprinten de genomfört; vad 

de har gjort, hur de har tänkt och hur Gamma sedan bör arbeta vidare med liknande 

uppgifter. De kan också spela in en video där de beskriver vad de har gjort som 

andra sedan kan gå tillbaka och titta på för att få en bättre förståelse. Denna 

överlämning sker alltså både via skriven dokumentation och via samtal mellan 

individer från partnerteamet och Gammaanställda.  

Om vi måste säga upp ett team så är det första vi gör att upp en plan för hur vi 

kommer åt all kompetens de har såklart då, det måste vi göra annars försvinner den 

ju. (IP2) 

De rapporteringar och den dokumentation som skrivs när en feature är klar bygger 

dock till stor del på att partnerteamet är kvar inom företaget. Om något är oklart 

ska den som undrar kunna gå till teamet och ställa frågor. Detta blir svårt då 

partnerteamet lämnar företaget helt. 
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4.5 Organisation Delta 

Delta är ett stort, internationellt företag som tillverkar och utvecklar fysiska 

produkter. Delta har många anställda och finns på en mängd olika orter världen 

över.  

Delta arbetar i en klassisk projektstruktur. Projektet har två faser, en konceptfas 

och en industraliseringsfas. I konceptfasen utvecklas konceptet för produkten som 

ska tillverkas och en detaljkonstruktion utförs. I denna fas ingår erfaren personal 

som, sedan tidigare, har kunskap om produkten, eller liknande produkter. I 

industraliseringsfasen finns en hierarkisk projektstruktur, med en projektledare 

överst. Under denna finns en teknisk projektledare, en ekonomisk projektledare 

och andra liknande. Det är strukturen under den tekniska projektledaren, där själva 

produkten utvecklas, som hamnar i fokus i denna studie. Under den tekniska 

projektledaren finns delprojektledare som ansvarar för enheten i produkten. 

Delprojektledaren har i sin tur systemuppdragsledare som ansvarar för olika 

konstruktionsområden inom enheten. Systemuppdragsledaren, SU:n, har en grupp 

med konstruktionsuppdragsledare, KU:n, under sig.  

I industraliseringsfasen genomförs den detaljkonstruktion som konceptfasen 

genererat. De olika enheterna utvecklar sina respektive delar av produkten, som 

sedan ska sammanföras till en helhet i slutet av projektet. De olika grupperingarna 

har veckomöten där de diskuterar och sprider information mellan nivåerna. De har 

också tekniska möten, där det diskuteras teknisk problematik som uppstått inom 

antingen den egna gruppen, den egna avdelningen eller på större nivå som rör hela 

projektet. Under projektets gång dokumenteras arbetet i olika dokumentmallar. 

Då fel uppstått dokumenteras detta och riktas sedan mot en individ eller grupp 

som ska lösa problemet. När projektet går mot sitt slut sammanfattas 

dokumentationen på de olika nivåerna och sparas inför framtida projekt.  

Delta använder sig av konsulter i sitt dagliga arbete. Framför allt används 

konsulter i industraliseringsfasen, i undantagsfall i någon del av konceptfasen. 

Konsulterna placeras i projekthierarkin i de två nedersta nivåerna KU eller SU. 

De kan arbeta som ansvariga i dessa två nivåer, men sällan i nivåer över dessa.  

4.6 Konsultens inträde i organisationen 

4.6.1 Konsultens syfte och placering inom organisationen 

På Delta ansvarar linjen för att projektet ska vara bemannat på rätt sätt. Det 

innebär att de avgör om en konsult ska tas in och vart denne konsulten i så fall 

hamnar. Konsulterna rekryteras en och en och de bidrar med flexibilitet för 

företaget, och möjligheten att enklare ställa om i produktionen. Det viktigaste är 

att företaget har rätt kompetenser inom projektet, och det kan konsulterna 
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användas för att uppnå. Konsulter kan tas in enbart som resursförstärkning, men 

allt som oftast är det kompetensen som konsulten kan bidra med som är i fokus.   

…det är sällan det bara är en resurs, så att det bara är ett huvud här, vilket som helst. 

(IP5) 

Om det skulle behövas en resurskonsult används med fördel konsulter som varit 

inne och arbetat på Delta innan. Därmed är konsulten bekant med Deltas 

arbetsrutiner och olika system och kan börja arbeta så snabbt som möjligt. De 

konsulter som inte varit inne på Delta tidigare får arbetsuppgifter som är väldigt 

styrda, och som är tekniskt grundläggande. Dessa uppgifter kanske är liknande på 

andra företag som tillverkar andra typer av tekniska produkter, och är alltså inte 

specifika för Delta och deras utvecklingsprocess. Då konsulten tas in för dennes 

specifike kunskaper får de till att börja med specifika arbetsuppgifter över en 

bestämd tidsperiod. Den kunskap som efterfrågas, förutom den grundläggande 

tekniska kunskap som krävs för arbetet, beror på arbetsuppgiften konsulten 

rekryteras för att utföra. I vissa fall tas konsulter in för att de har specialkunskaper 

som ännu inte finns i tillräckligt stor utsträckning inom Delta. Kunskapen kanske 

behövs inom projektet under en viss tid, och då köps den med fördel in från 

konsultbolag.  

Konsultens syfte och planerad tidsperiod inom företaget påverkar vart denne 

hamnar inom projektstrukturen. I princip kan linjen placera konsulten på alla 

nivåer inom projektstrukturen, men det finns nivåer där det anses inte strategiskt 

att använda sig av konsulter.  

…det är som alla komplexa produkter, det är inte så lätt att göra första gången utan 

det kräver en erfarenhet och en tradition till viss del. (IP6) 

Ju högre upp i projektstrukturen, desto mer av produktens helhet handlar arbetet 

om, och att arbeta med helheten kräver erfarenhet och kunskap. Det krävs inte 

erfarenhet från vilket tekniskt företag som helst utan det behövs erfarenhet från 

Delta som företag, dess värderingar och kultur, för att kunna utveckla en 

helhetsprodukt som har rätt känsla. Eftersom tanken är att konsulten ska vara 

tillfällig på företaget är det inte troligt att denne har skaffat den erfarenhet av Delta 

som krävs högre upp i projektstrukturen. Förutom erfarenhetsmässigt påverkas 

också konsultens placering av vart kärnkompetensen inom företaget anses vara. I 

de delar av projektet där arbetet innefattar att utveckla kärnkompetens och 

kunskaper som företaget behöver behålla inom organisationen, där används inte 

konsulter i första hand.  

…man vill helst inte ha konsulter i det som är kärnverksamheten för företaget då, för 

att kunna behålla kompetensen, inte riskera att den kommer ut. (IP4)  
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4.6.2 Konsultens introduktion i företaget 

Då en konsult rekryterats in till företaget finns det möjligheter för denne att 

genomgå ett typ av introduktionsprogram. Delta har ett introduktionsprogram för 

alla sina nyanställda, och konsulten genomgår relevanta delar av detta program, 

men inte hela. Ofta beror introduktionen på vem konsulten har som gruppchef och 

hur viktigt gruppchefen tycker att det är med introduktion. Det har förekommit att 

konsulter sätts i arbete det första som händer, men detta är inte idealt då de inte 

vet hur de ska utföra sitt arbete i de olika systemen, eller vem de kan fråga om 

hjälp. Tanken är dock att introduktionen i företaget ska vara i proportion till hur 

lång tid konsulten är planerad att stanna. Om konsulten är rekryterad för ett kortare 

uppdrag krävs ingen längre introduktion. Det viktigaste är dock att konsulten har 

en kort startsträcka.  

 …en fastanställd har ett introduktionsprogram, en konsult förutsätts nästan kunna gå 

in och ta arbetsuppgiften direkt. (IP5)  

4.7 Konsultens arbete i organisationen 

4.7.1 Kommunikation och information 

Konsulter på Delta arbetar i olika teamformationer både med andra konsulter och 

med Deltaanställda. De isoleras inte i sitt arbete och det finns inga arbetsuppgifter 

inom Delta som överlämnas enbart till konsulter. Det finns arbetsuppgifter som 

många konsulter arbetar med, på vissa avdelningar är andelen konsulter mycket 

högre än på många andra, men de arbetar ändå integrerat med andra medarbetare.  

Konsulterna sitter placerade tillsammans med andra Deltaanställda i öppna 

kontorslandskap. För att integreras in i arbetet placeras konsulterna nära de 

grupperingar som de ska arbeta i.  

…man sätter inte alla konsulterna i ett hörn utan man försöker placera dem där de 

gör bäst nytta, så nära de personerna de ska jobba med som möjligt. (IP4) 

Teamen som konsulterna placeras i är uppbyggda så att det alltid ska finnas någon 

med längre erfarenhet och mer kunskap så att konsulten, och andra som behöver, 

kan be om hjälp och få stöttning i sitt dagliga arbete. Denne person kan fungera 

lite som en mentor för konsulten och kan diskutera olika problem som kan dyka 

upp under arbetets gång. Anledningen till att teamen struktureras på detta vis är 

att konsulterna inte ska isoleras med sina kunskaper och erfarenheter.  

…inom varje gruppering finns det någon eller några personer som varit med längre 

så det fungerar ändå, det här med kunskapsöverföring. (IP4)   

Under projektets gång hålls regelbundna informationsmöten på alla projektnivåer 

för att informationen ska kunna spridas uppifrån och ner, och tvärtom. 



41 

 

Informationsmötena hålls inom respektive avdelning, och konsulterna är med på 

sina avdelningars möten. Förutom informationsmöten hålls tekniska möten, där 

möjlig problematik diskuteras och avdelningen kan fatta beslut om tekniska frågor 

som enbart rör dem. Om det uppstått ett tekniskt problem som rör även andra 

avdelningar så lyfts diskussionen och beslutsfattandet till en högre nivå. 

Konsulterna är med på mötena på sina respektive avdelningar, och eftersom det 

är få konsulter högre upp i projekthierarkin är det ovanligt att konsulter är med på 

de mötena. Regelbundna rapporter och dokumentation förs under projektets gång, 

och det finns två olika rapporteringssystem där olika typer av felaktigheter 

rapporterat. Felrapporteringar riktas mot specifika individer som ansvarar för att 

problemet blir löst. Rapporteringarna sköts på teamnivå och konsulterna 

rapporterar inte skilt från teamet. Denna dokumentation blir resultatet av 

konsultens uppdrag, även om det sker i grupp. Även om konsulten inte rapporterar 

själv är det fullt möjligt att denne har uppgifter som sköts enskilt. Beroende på 

uppdragets storlek kan teamen diskutera och planera tillsammans och sedan dela 

upp uppgifter som teammedlemmarna sköter individuellt.  

Under intervjuerna lyfter respondenterna problematik som rör överföring av 

kunskap respektive erfarenheter. Respondenterna skiljer tydligt på kunskap och 

erfarenhet, där dokumentation och rapporter överför individens kunskaper till 

andra inom teamet eller företaget. 

…jag menar kunskap med kompetens, det går ju att dokumentera i form av en 

lösning, en ritning, en spec. (IP6) 

Erfarenheter som konsulterna skaffar sig överförs genom att de arbetar i blandade 

grupper med fastanställda Deltamedarbetare. Detta för att säkerställa att så lite 

kunskap och erfarenheter som möjligt sitter enbart i konsulten huvud, och därmed 

lämnar företaget när konsulten gör det.  

…i komplexa sammanhang är ju själva kunskapen om hur du tar dig dit 

jättevärdefull, den kostar ju hur mycket pengar som helst, och tid. (IP6) 

Varje ny uppgift som utförs inom företaget anses ge möjligheter till ny kunskap 

och nya erfarenheter. Även om det inte går att utveckla denna nya kunskap enbart 

med hjälp av Deltamedarbetare vill företaget ändå se till att ta till sig så mycket 

som möjligt av de lärdomar som konsulterna skapar sig. En respondent utrycker 

det som att: 

…erfarenhet är mera värd än den kunskap som går att implementera (…) Det är svårt 

att överföra den annat än via person till person (IP6) 

På grund av detta lägger Delta mycket fokus på att föra samman individer och låta 

dem arbeta i grupp.  
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Under projektens gång finns det konsulter som skaffar sig mer kunskaper och 

erfarenheter än andra, och visar detta på tydligare sätt. Dessa konsulter vill 

företaget behålla, så de flyttas ofta runt på olika avledningar och olika projekt. 

När ett uppdrag konsulten har avslutas, hittas ett annat uppdrag inom samma 

projekt eller ett helt annat projekt. Ju längre konsulten stannar, desto mer 

oumbärlig blir dennes erfarenheter från Deltas sida, eftersom erfarenheterna 

denne skaffat sig är så relevanta för företaget.  

4.7.2 Konsultens access 

Konsulterna som arbetar inom Delta har tillgång till all den information som de 

behöver för att kunna utföra sitt arbete. Dock har de inte tillgång till all 

information som rör projektet de arbetar i. Det finns accesshinder för de flesta 

anställda inom projektet, och de arbetar efter tanken att ingen behöver ha tillgång 

till mer information än vad som krävs för dess arbete.  

…det du behöver för att göra ett jobb som konsult då va, så måste du ha den 

informationen, annars är det bortkastade pengar. (IP5) 

Det som respondenterna lyfter som specifikt för just konsulter är bland annat 

cykelplaner och helhetsdesign av produkten när den fortfarande utvecklas. Det 

finns ett värde i de lösningar som Delta tar fram, och om dess lösningar inte 

behövs i konsultens arbete anses det onödigt att skapa möjligheten att lösningen 

lämnar företaget och tas någon annan stans. Konsulter har även kontakt med 

medlemmar från andra projekt, men även här beror det på om det anses relevant 

för konsultens arbete eller inte. Det är konsultens Deltachef som avgör vad som 

är relevant information och kontakt, och vad som inte är det.  

I projektets konceptfas ingår att gå igenom dokumentation från tidigare projekt 

och använda den kunskap som skapats i företaget tidigare. I denna fas ingår i 

teorin inga konsulter, det är möjligt att det finns praktiska undantag med dessa 

undviks, och konsulter har därför inte tillgång till tidigare dokument och 

rapporter.  

4.8 Konsulten lämnar organisationen 

4.8.1 Att identifiera risker 

Konsulter på Delta tas in individuellt och kan rekryteras både som resurs och för 

speciella kunskaper. Respondenterna på Delta lyfter risker som flexibiliteten hos 

konsulterna medför. Konsulter används för att möjliggöra snabba förändringar 

inom produktionen, men det gör dem också något ostabila som tillgång. 

…och riskerna är ju stora när det gäller att ha kompetens och säkerställa 

kompetensen då, att ha mer flyktighet. Folk flyttar på sig, byter uppdrag, för många 
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uppskattar ju att vara konsult för då behöver de inte sitta så länge på samma post. 

(IP7) 

Ibland kan avslutet ske abrupt vilket gör att överlämningsfasen blir för snabb. 

Delta hinner inte följa sin plan för överlämningar och då riskerar erfarenhet att 

försvinna från företaget. Vissa konsulter som arbetat längre inom företaget har 

haft möjligheter att skaffa mycket erfarenheter och nischat sig inom specifika 

teknikområden. Om dessa skulle lämna företaget blir de svåra att ersätta eftersom 

det tar lång tid att lära upp någon ny.  

För att undvika att förlora kunskap och erfarenhet arbetar Delta i team, där 

konsulterna ingår. De har också ett långsiktigt strategiskt tänk för vart de placerar 

konsulten så att denne inte tar med sig dyrt skapad kunskap med sig ut. 

Nackdelen att om du sysslar med något nytt så får ju inte vi behålla den erfarenheten, 

alltså inom företaget om de slutar sen då. (IP6) 

4.8.2 Hur sker avslutet?  

Projekten inom Delta avslutas i omgångar. Det innebär att när projektet verkligen 

avslutas är det få personer kvar som arbetar i det. Konsulterna lämnar ofta 

projektet innan dess faktiska avslut och rekryteras då antingen till ett nytt uppdrag 

inom Delta, eller så lämnar de företaget helt.  

Antingen används konsulten vidare eller så avslutas kontraktet, och en dag så finns 

inte den personen här, så att säga, det är nog inte märkvärdigare än så. (IP4) 

Under olika steg under projektets gång har de olika grupperna skrivit dokument 

och rapporter. De har också skrivit ner lessons learned under arbetets gång som 

sedan sammanfattas och skrivs in i en så kallas vit bok. Detta sker på teamnivå, 

och konsulterna bidrar till detta. Den vita boken sammanfattas sedan på 

avdelningsnivå och sparar för framtida projekt. Tanken är att denna 

dokumentation ska visa på strukturella fel och tekniska misstag som inte ska 

upprepas i framtida projekt.  

De konsulter som rekryteras som resurs och de som rekryteras för specifika 

kunskaper avdokumenteras inte på olika sätt. Snarare ligger det en skillnad i vad 

de dokumenterar under arbetets gång. Specialkonsulterna har kanske haft som 

uppgift att producera en specifikation eller en beskrivning av ett system, och den 

dokumentationen blir konsultens resultat. Det finns inga specifika ramar för hur 

denna dokumentation ska skrivas men konsulten som skrivit den och dennes 

ansvarige Deltachef diskuterar den innan konsulten lämnar för att se om något 

behöver kompletteras, och för att Deltachefen ska kunna ställa frågor. Om 

avsluten sker som planerat är det meningen att Deltaanställda ska ha gått bredvid 

konsulten under en period för att få tillgång till det som en specialkonsult kan. 
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…dokumentation av resultatet, alltså kunskapen dokumenterad. Och förhoppningsvis 

har man pratat om erfarenhet då också. (IP6)  

Delta som företag är vana vid en stor intern rörelse. Kompetens skrivs ner och 

anställda flyttar på sig. Den dokumentation som skapas sparas men det är inte 

säkert att den används.  

…det alstras så mycket dokument, så mycket information att även om det är viktig 

information så hittar man aldrig den va… (IP5)  

4.9 Jämförelser  

Här följer en kort sammanfattning som lyfter de likheter och skillnader som finns 

mellan Gamma och Delta i hur de hanterar och resonerar kring sina konsulter.  

4.9.1 Likheter 

Trots så olika organisationsstrukturer finns det en del likheter mellan Gamma och 

Delta i deras sätt att hantera och resonera kring konsulter. Bägge företagen lyfter 

vikten av tidigare erfarenhet inom samma företag som en viktig fördel för de 

konsulter som rekryteras. Då konsulten har arbetat inom företaget innan har de 

erfarenhet av företagets arbetssystem, värderingar och kultur och kan på så sätt 

komma igång snabbare med sitt arbete. Företagen har också tydliga tankesätt 

kring vart en konsult bör placeras inom företaget, vilka uppgifter som är lämpade 

för konsulter att arbeta med. Uppgifter som rör företagens kärnverksamhet, 

verksamhet som kan antas skapa nya kunskaper som är av vikt för företaget, eller 

de som kräver en längre erfarenhet och ett större helhetsperspektiv anses 

olämpliga att lägga ut på konsulter. 

När konsulten väl rekryterats ligger fokus för bägge företagen på en introduktion 

som kan beskrivas som ganska enkelriktad. Konsulterna som är nya får lära sig 

om företagets kulturer och arbetssätt för att veta hur de praktiskt ska kunna arbeta. 

De får information om vem de kan fråga om de behöver hjälp, och vart 

information och dokumentation som är relevant för deras arbete finns att tillgå. 

Varken Delta eller Gamma lyfter någon form av introduktion från motsatt håll, 

där konsulten går igenom vad denne bidrar med för kunskaper, trots att de i vissa 

fall anställs för just sina kunskaper. 

När konsulten sedan påbörjar sitt arbete talar bägge företag om learning by doing, 

att konsulten bäst lär sig genom att praktiskt sätta sig in i arbetet. Konsulterna får 

också i bägge företag tillgång till någon form av mentor, vars uppgift är att stötta 

dem i början av deras arbete. Företagen har också välstrukturerade 

informationsvägar och arbetar mycket med olika typer av möten. Inom bägge 

företag har konsulten tillgång till den information och den dokumentation som 

hen behöver i sitt arbete. Utöver det finns olika accesshinder i de olika företagen. 
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Vid avslut, av antingen projekt eller feature, arbetar företagen med 

sammanfattande dokumentation. Om en konsult av olika skäl behöver avslutas 

vill bägge företag att detta sker i samband med en avslutad uppgift inom företaget 

så att resultatet kan dokumenteras på ett ordnat sätt. De försöker också diskutera 

det avslutande dokumentet för att få inblick i hur arbetsprocessen gått till. 

4.9.2 Skillnader  

Gamma och Delta använder sina konsulter på olika sätt. Gamma använder sina 

konsulter mycket i form av resurser, som bidrar till att de kan få klara fler features 

på kortare tid. De har byggt upp en relation med en partnerorganisation för att 

säkerställa att de tar in team med rätt kompetensnivå som kan samarbeta effektivt 

inom teamet. Delta tar in enskilda konsulter och använder även de konsulter delvis 

som enbart resursförstärkning. De rekryterar dock även konsulter för deras 

specifika kompetenser och anpassar rekryteringen efter speciella områden inom 

projektet. 

Företagen integrerar konsulterna på olika sätt. Gammas partnerteam sitter inte på 

samma geografiska ort och de har inga representanter från Gamma i 

partnerteamen. De har en kontinuerlig kontakt med partnerteamen under arbetets 

gång, men har alltså inga anställda som deltar i arbetsprocessen. Delta har 

integrerat konsulterna mer i de olika teamformationer som finns i projektet, och 

konsulterna sitter på samma geografiska ort som större delen av de anställda som 

arbetar med projektet.  

Gammas partnerteam har representanter med vid de olika mötena som sker inom 

programmet. Delta har restriktioner vad gäller mötesdeltagande, och konsulterna 

är med på de möten som rör deras egna team eller deras avdelning, inte andra 

avdelningar.  

Delta lägger mycket större vikt vid erfarenhetsöverföring, och 

kunskapsöverföring ansikte mot ansikte. Gamma fokuserar mer på den slutgiltiga 

dokumentationen, även om de har möjligheter för konsulerna att utbyta idéer i 

deras nätverk. Framför allt har Deltas konsulter mer personlig kontakt med 

Deltaanställda eftersom de arbetar så nära dem, och i team tillsammans med dem.  

För Gamma innebär förlusten av ett team framförallt att de kan åstadkomma 

mindre över tid. Delta lägger istället fokus på den möjliga förlusten av 

erfarenheter om inte överlämningen sker som den planerats. 
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5. DISKUSSION 
Under detta kapitel diskuteras empirin i förhållande till teorin. Fallen analyseras 

var för sig, och följer samma tidsstruktur som frågeställningarna och 

resultatkapitlet. Därefter diskuteras fallen i förhållande till varandra.  
 

5.1 Gammas introduktion 

5.1.1 Konsultens syfte ger typ av kunskapsbidrag 

Jonsson (2012) lyfter hur organisationens synsätt på kunskap kommer att påverka 

hur de använder sig av och resonerar kring kunskapsintegration. När ett företag 

ska använda sig av konsulter blir första steget i den processen att avgöra vilket 

syfte konsulten har, och av det följer vilket kunskapsbidrag företaget är 

intresserade av. Respondenterna från Gamma diskuterar nästan uteslutande 

användandet av konsulter, eller partners, som en resursförstärkning. Konsulterna 

hyrs in genom Gammas partnerföretag och då hyrs ett helt team in, för att företaget 

ska kunna bearbeta sin lista med features snabbare. Partnerteamen beskrivs av 

respondenterna som en buffert för sämre tider, då teamen kan avslutas snabbare 

och enklare än ett Gammateam, och bidrar alltså med flexibilitet för företaget. 

Gamma arbetar med produkter med ett högt kunskapsinnehåll, och denna typ av 

produkt kräver enligt Södergren (2008) medarbetare med expertkunskaper eller 

kunskaper inom specifika specialiteter. Det innebär att även partners som tas in 

enbart ur ett resursperspektiv behöver ha en hög kunskapsnivå för att vara 

intressanta överhuvudtaget. Denna kunskap kan bland annat kopplas till Blacklers 

(1995) kategoriseringar av individuell och organisatorisk kunskap. Blackler 

(1995) lyfter dessa kategoriseringar av kunskap med tanken att dessa 

representerar olika delar av en helhet, och det kunskapsbidrag som konsulterna 

förväntas föra med sig in i företaget kan diskuteras i förhållande till dessa. 

Embrained kunskap beskriver Blackler (1995) som explicit kunskap, beroende av 

individens förmåga att konceptualisera sin omvärld och dess möjligheter att skapa 

nya tankemodeller i olika tankesystem. Morris och Empson (1998) som 

vidareutvecklade Blacklers (1995) kategorier och skapade en modell (se figur 2.1) 

som lyfter formell kunskap som exempel på individuell, explicit kunskap. Denna 

kunskapskategori är en grundläggande förutsättning för partnerteamen på 

Gamma, och denna utvecklas delvis när partnerteamen först introduceras in i 

företaget. Vid introduktionen får teamen i vissa fall en lista över de kunskaper 

som de måste ha. Listan innehåller dokumentation, information kring vart 

ytterligare dokumentation finns och namn på individer som har expertkunskaper 

kring olika produkter och system inom företaget. Respondenterna lyfter hur de 

förväntar sig att individen ansvarar för sin egen utveckling inom företaget, och 
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viss kunskap ligger på teamet som helhet att inneha, men partnerna måste själva 

se till att de lever upp till företagets förväntningar kunskapsmässigt. 

Embrained är ytterligare en kunskapskategori som finns på individuell nivå. 

Enligt Morris och Empson (1998) är denna framför allt implicit kunskap, och 

berör erfarenheter och tekniker kring hur saker genomförs, som individen alltså 

inte nödvändigtvis är medveten om. Blackler (1995) beskriver den som 

handlingsorienterad och enbart delvis explicit för innehavaren. Kunskapen är 

dock beroende av individens närvaro och kan alltså inte överföras till andra 

kontexter där denne inte är närvarande. Då denna typ av kunskap endast är delvis 

medveten för partnerna, och enligt Blackler (1995) beroende av individens 

närvaro när den överförs så uppstår problem om denna kunskap ska överföras från 

partnerteamen till Gamma. Gamma har skapat möjligheter för överföring via 

social interaktion då de träffas partnerteamen ibland, men detta sker inte 

nödvändigtvis som första steg, då det inte anses relevant för partnernas 

introduktion i företaget. Partnerföretaget ansvarar för att de team som tas har rätt 

kunskaper, och eftersom företagen nu samarbetat så pass länge säger 

respondenterna att partnerföretaget nu själva kan ansvara för sina teams 

introduktion.  

På organisatorisk nivå beskriver Morris och Empson (1998) kategorierna 

Encultured/Embedded och Encoded kunskap. Dessa berör organisationens 

system, processer och olika inbäddade relationer och rutiner. Respondenterna på 

Gamma diskuterar hur valet av vilka partnerteam som ska hyras in påverkas av 

vilka som varit i kontakt med Gamma som företag tidigare. Då partnerteamet 

arbetat för Gamma innan har de kunskaper om hur företaget arbetar, alltså kring 

företagets processer och system, och de har kunskaper kring företagets 

värderingar och kvalitetsmått. Teamet som en samling individer kan inte ha 

kunskaper på organisatorisk nivå, men de kan ha erfarenheter av organisationens 

kunskaper. Argyris och Schön (1996) definition av organisatorisk kunskap 

innefattade just en implicit aspekt. De diskuterar organisatorisk kunskap i form 

av inbäddade rutiner och praktiker som används, men som individerna som 

använder dem inte nödvändigtvis kan utrycka i ord. Partnerteamen har 

erfarenheter av företagets kultur, en känsla för hur saker och ting på går till på 

Gamma, vilket gör att företaget kan dra ner på deras introduktion. Om ett 

partnerteam hyrs in som inte arbetat på Gamma tidigare så läggs fokus på 

introduktionen just på dessa delar av Blacklers (1995) kunskapskategorier, de 

organisatoriska kunskaperna som krävs för att partnerteamen ska kunna 

genomföra det arbete de hyrts in för att göra. Kunskapen på den individuella 

nivån, under Embrained och Embodied, är något som konsulterna måste ha för att 
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kunna genomföra sitt arbete, det handlar om en grundkunskap som förutsättning 

för att bli inhyrd. Det är dock inte specifika kunskaper som efterfrågas. En 

problematik kring detta resonemang är just grundkunskap, och de tankar som ofta 

finns kring ordet grundkunskaper. Gamma är ett kunskapsintensivt företag, med 

produkter med högt kunskapsinnehåll som, liksom diskuterats innan, kräver höga 

kunskapsnivåer av sina medarbetare. Grundnivån för Gamma handlar om 

femåriga utbildningar på universitetet, vilket kan låta absurt att använda som en 

lägsta nivå, men det är fullständigt nödvändigt för det arbete som utförs på 

företaget.  

5.2 Gammas integrering  
5.2.1 Konsulten som en del av en grupp   

I den organisationsstruktur som Gamma använder sig av ligger fokus på olika 

team som arbetar tillsammans inom ett program. Det kan inom olika program 

handla om stundtals upp emot 45 team. Partnerna arbetar i team tillsammans med 

andra partners på ett partnerföretag. Fokus för arbetssättet ligger alltså på grupper 

vilket gör att fokus för kunskapsintegrering också bör hamna på gruppnivå. Erden 

et al. (2008) menar att när grupper arbetar tillsammans med komplexa uppgifter 

så utvecklar gruppen som ett kollektiv något författarna kallar för GTK, Group 

Tacit Knowledge. Författarna lyfter ut sex karaktäristiska drag för GTK som det 

finns möjlighet att partnerteamen utvecklar. Genom sociala interaktionen mellan 

gruppens medlemmar skapas kollektiva förmågor, expertkunskaper inom gruppen 

och praktiska kunskaper (Erden et al, 2008). Den tysta kunskapen ligger inbäddad 

i gruppens värderingar och kultur och skapar möjligheter för gruppen att 

gemensamt komma fram till det bästa handlingssättet i olika situationer (Hansen 

et al., 1999). Eftersom dessa kunskaper är av implicit art är de inte helt medvetna 

för gruppen och därför svåra att överföra till andra grupper. Enligt von Krogh et 

al (2000) är implicit kunskap något organisationer ofta kämpar med att effektivt 

lyckas överföra. Processen i vilken GTK skapas kan kopplas till Hansen et al 

(1999) och deras beskrivning av personifieringsstrategin. Personifieringsstrategin 

möjliggör, till skillnad från kodifieringsstrategin, även för överföring av implicit 

kunskap. Genom att individer möts och interagerar med varandra kan implicit 

kunskap överföras genom social interaktion (Hansen et al. 1999). Gammas 

partnerteam sitter tillsammans i partnerföretagets lokaler. De har kontakt med 

linjestödjande chefer och annan Gammapersonal nästan dagligen genom mejl, 

möten via videochatt och vid vissa tillfällen åker de på besök till Gammas lokaler, 

eller så kommer Gammapersonal och besöker dem. Mejlkontakt kan inte ses som 

en social interaktion på samma sätt som ett samtal ansikte mot ansikte kan. Det är 

mer likt vad Hansen et al (1999) kallar för en envägskommunikation, vilket hör 
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hemma inom kodifieringsstrategin. De kontakttyper som Gamma använder 

gentemot de partnerteam som inte sitter på samma geografiska ort kan beskrivas 

som en typ av skala mellan envägskommunikation och dokumentation, via 

mejlkontakt och möten via digitala medel där parterna ser varandra, till faktiska 

samtal ansikte mot ansikte. På samma sätt som det inte är troligt att ett företag ser 

på kunskap helt ur ett kognitivistiskt eller konstruktionistiskt perspektiv är det 

heller inte troligt att de helt fokuserar på kodifierings- eller 

personifieringsstrategin. Hansen et al (1999) lyfter just den aspekten, och menar 

att det är troligt att företag snarare fokuserar mer på den ena aspekten men 

samtidigt använder den andra i viss utsträckning.  

5.2.2 Gruppen som ett kollektivt kunskapssystem 

Kunskapsintegrering kan diskuteras bland annat i relation till det kollektiva 

kunskapssystemet (Runsten, 2011). Det kollektiva kunskapssystemets fokus på 

gruppen som just ett kollektiv innebär att gruppen som helhet har tillgång till en 

större kunskapsresurs än de enskilda individerna. För organisationen blir det 

viktigt att fokusera på vad som gör en grupp till ett kollektiv (Runsten, 2011), vad 

som får dem att samarbeta och dela sina kunskaper med varandra eftersom det är 

dessa aspekter som skiljer ett kollektiv från en vanlig grupp (Weick och Roberts, 

1993). Gammas organisationsstruktur bygger på att teamen är krossfunktionella. 

De är alltså sammansatta designmässigt för att kunna arbeta med en feature från 

start till mål och kunna samarbeta genom hela processen. När det gäller 

partnerteamen är det partnerföretaget som ansvarar för att teamet har de 

krossfunktionella kunskaperna som krävs och att de kan arbeta effektivt som 

grupp. Respondenterna på Gamma lyfter att de eftersträvar att ingen ska arbeta 

helt själv för att undvika singelkunskaper. De framhäver dock att detta är 

arbetssätt som inte passar alla och att de inte dikterar hur partnerteamen ska lägga 

upp sitt arbete. De finns där som stöd genom processen och eftersom de har insyn 

i partnerteamens arbete kan de se om de stannar av i sina arbetsprocesser för att 

de stöter på olika problem. Inom Gamma kan varje team ses som ett eget kollektivt 

kunskapssystem och Runsten (2011) lyfter hur individens upplevelser utanför 

kunskapssystemet påverkar hur kunskapsintegration kan ske inom systemet. Det 

är en intressant faktor, men denna uppsats fokuserar på hur konsulters, eller 

partners i detta fall, kunskap integreras i företaget. Då Gamma hyr in och använder 

partners i team blir det för studien mer intressant att titta på hur partnerteamet och 

deras kunskap integreras i företaget.  

Runsten (2011) lyfter två integrerade perspektiv på kunskapsintegration som 

innefattar kollektiva kunskapssystem. Det ena perspektivet kombinerar det 

kollektiva kunskapssystemets fokus på gruppen som ett kollektiv med det 
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kognitivistiska kunskapsperspektivet, där kunskap ses som ett objekt, skiljt från 

individen. I detta integrerade perspektiv hamnar fokus på uttalade och formella 

system som skapar förutsättningar för att överföra kunskap (Runsten, 2011). 

Eftersom kunskap inom det kognitivistiska perspektivet inte är universell arbetar 

kollektiv inom detta perspektiv med att gemensamt diskutera sig fram till den 

mest ”rätta” lösningen på problem, för att sedan dela upp arbetet och arbeta 

enskilt. Den kollektiva känslan ska enligt Grant (1996) göra så att individen 

instinktivt vet hur gruppen som kollektiv resonerar och kunna anpassa sitt 

individuella arbete efter det. Gamma arbetar delvis efter detta perspektiv, men ger 

intrycket av att även eftersträva en mer sammansvetsad grupprocess inom arbetet. 

Gamma har insyn i partnerteamens arbetsprocess, och ser till att de följer 

företagets riktlinjer vad gäller kvalitetsaspekter och organisationskultur. Dock får 

det ju konsekvenser att partnerteamen befinner sig på annan ort och använder de 

olika gråskalorna av kontakt som diskuterats tidigare vad gäller kontakt med 

Gamma.  

5.2.3 Konsultens del i helheten  

Inom detta integrerade perspektiv för kunskapsintegration ligger fokus på att 

teamet först skapar en plattform kunskapsmässigt och informationsmässigt att 

utgå ifrån. Inom teamet ska alla kunna förstå varandra och förutse varandras 

reaktioner och arbetssätt (von Krogh, 1999). Weick och Roberts (1993) kallar 

denna process för individernas implicita koordinering, vilket innebär att 

individerna omedvetet anpassar sig efter varandra i arbetsprocessen. De delar upp 

sig och arbetar självständigt och arbetet blir effektivt då individerna fungerar som 

ett kollektiv och vet vad de ska kunna lösa själva, och vad de ska diskutera med 

gruppen (Grant, 1996). För att denna process ska fungera menar Mohammed och 

Dumville (2001) att teamet måste förstå den helhet de arbetar inom, och Runsten 

(2011) menar att organisationen därför måste lägga mycket fokus vid att 

organisera arbetet på ett bra sätt. Vid intervjuerna med Gammapersonal 

framkommer att mycket resurser läggs på, och mycket resonemang förs kring, hur 

teamen bäst organiseras för att möjliggöra ett bra samarbete över teamgränserna. 

Partnerteamen informeras och uppdateras om större delen av helheten och 

respondenterna uttrycker hur viktigt det är att partnerteamen förstår helheten i 

programmen. Partnerteamen är därför med på de olika typerna av möten som 

hålls, de vet vilka features som ska utvecklas och de hålls uppdaterade genom att 

bland annat linjestödjande chefer åker ner regelbundet och informerar om arbetet. 

Däremot finns vissa accesshinder som lyfts tidigare. Dessa rör framför allt 

arbetsuppgifter som Gamma anser vara av strategisk vikt för företaget eftersom 

de antas utveckla kunskaper som Gamma vill behålla inom företaget. Kring det 

kan resonemanget föras kring att Gamma är medvetna om hur problematiskt det 
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kan vara att överföra kunskap från partnerteamen som sitter på andra orter. Då 

partnerteamen arbetar med relativt generiska arbetsuppgifter, där resultatet är 

viktigare än vägen dit, kan kunskaperna överföras via resultatdokumentationen 

och den kunskap som inte går att skriva ner antas åtminstone delvis överföras via 

de möten och de träffar som hålls. Dock verkar inte Gamma räkna med att det i 

utvecklingen av visa features kommer att bildas ny kunskap. Då de tror att ny 

kunskap kommer att utvecklas vill de behålla den nära sig, och lägger de 

uppgifterna på Gammateam.  

Då det kollektiva kunskapssystemet kombineras med det konstruktionistiska 

perspektivet på kunskap bildas ett perspektiv där fokus hamnar på samspelet 

mellan upplevelser av kollektivet som grupp och hur individen i gruppen agerar 

efter och påverkar dessa upplevelser. Även detta perspektiv utgår ifrån att 

individerna gör arbetsmoment självständigt men lägger tyngre fokus på 

individuellt reflekterande med ständiga anpassningar till gruppen. Hur väl 

individerna inom det kollektiva systemet kan styra den implicita koordineringen 

påverkar systemets kvalité och effektivitet. Här kan dras vissa paralleller till 

partnerteamen som ett kollektiv som behöver anpassa sig till resten av 

programmet. Det gäller att partnerteamen inom Gamma förstår reflekterande 

kring en feature på programnivå, så att inte de arbetar på ett felaktigt sätt eller 

hamnar efter.  

5.3 Partnerteamet lämnar Gamma 

5.3.1 Hur säkerställer Gamma teamens kunskapsöverlämning? 

Hur företag hanterar att konsulter lämnar dem kan sägas vara beroende av varför 

konsulten hyrdes in från början. Gamma hyr som diskuterats in hela partnerteam 

i första hand som resursförstärkning. Enligt respondenterna har inte Gamma 

funderat särskilt mycket kring kunskapsintegrerande åtgärder då de ännu inte 

avslutat särskilt många resursteam. De risker som respondenterna diskuterar i 

förhållande till när partnerteamen ska lämna handlar mycket om en ökad 

arbetsbörda för de kvarvarande teamen. Om partnerteamet skulle lämna avslutas 

den feature som de arbetar på och deras avslut blir då slutrapporten i form av 

dokumentation. Vid avslut av varje feature sker en så kallad feature retrospective 

som innebär att teamet tillsammans med ansvariga går igenom vad resultatet av 

arbetet är och delvis hur arbetet fungerat. De diskuterar vad som gått bra och vad 

som skulle kunna förbättras till nästa feature. Denna tillbakablick kan sägas 

innehålla delar av både kodifieringsstrategin och personifieringsstrategin. Den 

rapport som efterlämnas är ett exempel på kodad kunskap som partnerteamet 

lämnar över till Gamma (Hansen, et al., 1999). De diskussioner som hålls kring 

arbetsprocess och eventuella förbättringar kan sägas vara ett exempel på 
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kunskapsöverföring genom social interaktion, vilket ingår i 

personifieringsstrategin (Hansen et al, 1999). I vissa fall spelas en video in där 

individen får diskutera lärdomar osv. vilket kan sägas vara en form av personlig 

överföring, vilket återigen för oss tillbaka till diskussionen kring gråskalan vad 

gäller överföringar person till person. Överlämningar, både kodade och 

personifierade, verkar liksom arbetet ske på teamnivå.  

5.4 Deltas introduktion 

5.4.1 Konsulten som individuellt inhyrd 

Delta arbetar utifrån en hierarkisk projektstruktur och hyr in enskilda konsulter, 

både som resursförstärkning och för specialkunskaper. Väl inne i organisationen 

arbetar konsulterna bredvid Deltaanställda i olika grupperingar inom olika 

avdelningar på företaget. Det finns avdelningar och arbetsuppgifter där andelen 

konsulter är högre, men det finns inga arbetsuppgifter som är avsatta för enbart 

konsulter. Som resurs bidrar konsulterna enligt respondenterna med flexibilitet 

för företaget. Den produkt som Delta i huvudsak arbetar med att utveckla kan 

enligt Södergren (2008) definieras som en produkt med högt kunskapsinnehåll. 

Det krävs alltså höga kunskapsnivåer bland medarbetarna för att kunna arbeta med 

produkten, och så även för konsulterna. Den typ av kunskap konsulten anställs för 

och bidrar med kan diskuteras i förhållande till Blacklers (1995) fem 

kunskapskategorier som rör individuell och organisatorisk kunskap. Den kunskap 

som är en förutsättning för konsultens inhyrning på Delta kan liknas vid 

Embrained, explicit kunskap som är beroende av konsultens kognitiva förmågor 

och dess möjligheter att konceptualisera sin omvärld. Morris och Empson (1998) 

ger exemplet formell utbildning i sin modell (se figur 2.1). Vidare för konsulten 

även med sig implicit kunskap i form av erfarenheter och handlingsorienterad 

kunskap. Blackler (1995) menar att denna kunskap är delvis explicit, medan 

Morris och Empson (1998) kategoriserar den som helt implicit med exempel på 

kunskaper kring hur något genomförs. Kunskapen inom embrained- kategorin är 

en förutsättning för att konsulten ska kunna genomföra sitt arbete på Delta. 

Respondenterna nämner vidare hur positivt det är om konsulten har erfarenhet 

från Delta tidigare. Då har konsulten nämligen kunskaper kring 

organisationskultur och arbetssätt vilket minskar tiden för introduktion och gör att 

de snabbare kan bidra i arbetet.  

5.4.2 Introduktion i organisationens kunskap 

Då helt nya konsulter hyrs in har de möjligheter att gå igenom delar av ett 

introduktionsprogram, de delar som är relaterade till vad konsulten behöver veta 

för att kunna genomföra sitt arbete. Introduktionskursen rör enligt respondenterna 

på Delta mycket administrativa och praktiska aspekter och kan innehålla kurser 
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om konsulten saknar viss kunskap. Hur mycket introduktion en konsult får verkar 

vara mycket upp till den gruppchef som direkt ansvarar för konsulten, och 

respondenterna lyfter hur detta kan variera mycket. När de mer administrativa 

detaljerna gåtts igenom får konsulten ofta lära sig genom att arbeta i de 

grupperingar de ska arbeta i och lära sig under arbetets gång. Detta kan beskrivas 

som learning by doing, att kunskap utvecklas genom handling. Då introduktionen 

rör administrativa och praktiska aspekter av arbetet, liksom samtal kring 

företagets kultur kan den även sägas innefatta kunskaper av kategorierna 

embedded och encoded som lyfts i Morris och Empsons (1998) modell (se figur 

2.1). Blackler (1995) lyfter kunskap kring formella organisatoriska system, i 

Deltas fall kan dessa sägas utgöra tillexempel rapportsystem och vem du ska 

kontakta om du behöver hjälp med något. Författaren lyfter också andra delar av 

organisatorisk kunskap som rör symboler och tecken, och på senare tid även 

informationsteknologi och databaser där kodad kunskap finns i form av 

dokumentation. Konsulterna får i introduktionen tillgång till information och de 

system inom vilka de kommer utföra sitt arbete.  

5.5 Deltas integrering 

5.5.1 Konsulten som individuell del av en grupp 

Konsulter på Delta hyrs in enskilt och placeras ut i arbetsgrupper. Då enskilda 

konsulter tas in blir det utifrån studiens syfte intressant att diskutera enskilda 

individers kunskapsbidrag. Runsten (2011) lyfter hur kunskapsintegrering kan 

diskuteras bland annat i förhållande till lärandeprocessen. Lärandeprocessen är 

inspirerad av Blackler (1995) som menar att en individs kunskap förändras i en 

process när den kommer i kontakt med annan kunskap. Individen utvecklar sin 

kunskap bland annat genom att samtala och diskutera med andra individer (Schön, 

1983). För att kunna ta tillvara på denna lärandeprocess menar Argyris och Schön 

(1996) att organisationen måste skapa en miljö som gynnar och stöttar individerna 

och deras behov för lärande. Runsten (2011) utvecklar detta och menar att de 

variabler som påverkar individens läromiljö är individens beteende och för att ny 

kunskap ska kunna utvecklas inom en organisation bör individer med olika 

kunskaper sammanföras så att de kan diskutera och utvecklas tillsammans. Till 

skillnad från det kollektiva kunskapssystemets perspektiv är gruppen enbart en 

samling individer och fungerar som läromiljö där individuella kunskapsbärare kan 

träffas (Weick och Roberts, 1993). På Delta sätts de individuella konsulterna ut i 

olika grupperingar för att kunna bidra med den kunskap de rekryterades för. Det 

är möjligt att dessa olika grupperingar och enheter kan disk 

  



54 

 

uteras som ett kollektivt kunskapssystem, men eftersom konsulterna i detta fall 

rekryteras enskilt är det mer intressant för denna uppsats att diskutera dem som 

enskilda kunskapsbärare. Då konsulterna arbetar tillsammans med andra 

Deltaanställda har de möjligheter och tillfällen att integrera med dessa genom 

vardagliga samtal. Delta håller genom projektets gång olika möten på de olika 

avdelningarna och nivåerna. Förutom rena informationsmöten, med syftet att 

information ska spridas upp och ner i projekthierarkin, så hålls också tekniska 

möten där möjlig problematik diskuteras. Dessa kan liknas vid vad Hansen et al 

(1999) kallar för brainstorming-möten, vilka är en del av personifieringsstrategin 

av kunskapsintegrering. Carlile (2004) lyfter problematiken med att få 

medarbetare att öppna upp sig och dela sin kunskap, vilket är en förutsättning för 

att lärandeperspektivet ska lyckas. Även Argyris och Schön (1996) talar om hur 

individen, för att skapa kontroll inom för sig själva inom en organisatorisk 

kontext, agerar defensivt och inte delar med sig av den kunskap de har. Det är 

alltså avgörande för Delta att skapa en miljö där konsulten känner sig motiverade 

att dela med sig av sin kunskap.  

5.5.2 Konsulten som enskild kunskapsbärare 

Lärandeprocessen kan enligt Runsten (2011) integreras med olika synsätt på 

kunskap för att skapa två perspektiv på kunskapsintegrering. Då lärandeprocessen 

integreras med ett kognitivistiskt synsätt sammanförs två synsätt med starka 

individfokus. Då kunskap är universell blir det en utmaning för gruppen som en 

samling individer att diskutera sig fram till en så rätt lösning på olika problem 

som möjligt. För att grupperna ska kunna fungera effektivt är det viktigt att de 

arbetar i en miljö som möjliggör bra kommunikation, med en ledare som leder 

kunskapsarbetet framåt och slutligen att sammansättningen av individer inom 

gruppen fungerar bra. Kunskapsintegrering inom gruppen och ut till andra grupper 

bygger på IT-system och annan dokumentation, och det blir en utmaning för 

organisationen att uppmuntra medarbetarna att använda dessa. Delta har väl 

utformade system för olika typer av dokumentation under projektens gång. Under 

olika delar av projektet görs olika rapporteringar, som sammanställs inom varje 

avdelning. Konsulterna är delaktiga i dessa rapporter, och rapporterna ses av 

respondenterna som resultatet av konsultens arbete. Dessa rapporter kan ses som 

en typ av kodifiering av sin kunskap (Hansen et al, 1999) och är ett sätt för Delta 

att se till att kunskapen stannar i företaget. Erfarenhet menas spridas genom att 

konsulterna pratar med andra anställda inom företaget. Vissa respondenter lyfter 

dock risken att de rapporteringar och den dokumentation som görs försvinner i 

mängden, även om den är mycket viktig. Dessa respondenter arbetar inom 

industrialiseringsfasen inom projekten, där de flesta konsulter finns. Det kan alltså 

finnas en möjlighet att även kunskapen som krävs i industrialiseringsfasen anses 
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sitta i individer, snarare än i dokument och skriven form. En respondent lyfter 

också de faktum att det i de olika grupperingarna allt som oftast finns en eller flera 

personer som är mer erfarna och på så sätt kan driva gruppen och arbetet framåt. 

Det verkar alltså troligare att en individ inom Delta ställer frågor och diskuterar 

med sina medarbetare än att läsa den dokumentation som finns då de ska lösa 

olika problem som kan uppstå. Respondenten menade att det fanns möjligheter att 

dessa mer erfarna individer inom grupperna är konsulter, vilket kan styrkas av det 

faktum att konsulter med erfarenhet inom Delta flyttas runt på avdelningar hellre 

än avskrivs. Delta ger intryck av att lägga mycket vikt vid kunskap som något 

som finns i individen, och därmed också är svår att överföra.  

Lärandeprocessen integrerad med det konstruktionistiska kunskapsperspektivet 

ger ett perspektiv där lärandet enligt Runsten (2011) blir ganska ömtåligt eftersom 

det finns både explicita och implicita hinder. Organisationen måste skapa en miljö 

där det är tryggt för individen att överföra sin kunskap och dela med sig av sina 

kunskaper. Då det konstruktionistiska perspektivet utgår ifrån individens 

berättigade sanningar, alltså att kunskap är något subjektivt, blir det i miljöer där 

gruppen ska utveckla något nödvändigt att i viss mån bestämma vilken tolkning 

som är bäst anpassad som lösning (Runsten, 2011). Då ”rätt” lösning väljs är det 

viktigt att ledningen, eller den person som leder utvecklingsarbetet inom gruppen, 

eftersträvar att påverka eller avgränsa gruppmedlemmarna allt för mycket 

eftersom de då riskerar att sluta sig och inte vilja dela med sig av sina kunskaper. 

Då Delta arbetar i grupper, ordnade i en tydlig hierarki är detta viktiga aspekter 

att ha i åtanke då arbetet organiseras.  

5.5.3 Konsulten som knowledge broker  

Respondenterna på Delta lyfter fram hur viktig erfarenhet inifrån Delta är när 

valet av konsulter sker. Konsulter som varit på Delta innan väljs hellre än en än 

konsult som är helt ny. Då projekten avslutas i omgångar är det vanligt att den 

arbetsuppgift som konsulten är inhyrd för att göra är klar innan projektet officiellt 

avslutas. Om konsulten visat sig användbar och har kunskaper som uppfattas 

behövas på andra områden inom Delta, så är det mycket möjligt att konsulten 

istället för att sägas upp förflyttas till ett annat projekt. Jonsson (2012) menar att 

detta sätt att använda konsulter på gör att individen för kunskap mellan olika 

avdelningar och kan kallas för en knowledge broker. Knowledge brokers, eller 

kunskapsmäklare, har enligt Jonsson (2012) en slags implicit kunskap som rör 

vem som vet vad inom företaget. De kan tipsa om hur andra avdelningar löst 

liknande problematik och vem som visste hur problemet kunde hanteras. 

Användandet av kunskapsmäklare menar Jonsson (2012) stämmer väl överens 

med personifieringsstrategier gällande kunskapsintegrering. 



56 

 

Personifieringsstrategin lägger fokus vid hur kunskap överförs och integreras via 

social interaktion mellan individer och gäller även implicit kunskap som individen 

inte överför medvetet. Hansen et al (1999) lyfter just hur personifieringsstrategin 

lägger vikt vid att i dokumentation sammanföra individer inom företagen som har 

viss kunskap med andra som behöver den just då.  

5.6 Konsulten lämnar Delta  

5.6.1 Fokus på individuella kunskapsbidrag kräver planerade överlämningar 

I och med att Deltas projekt avslutas i omgångar är det troligt att konsulten lämnat 

projektet innan avslutet sker. Dock sker ju avslut på grupp- och avdelningsnivå 

vart efter. Då en avdelning avslutar sitt arbete i ett projekt görs en typ av 

slutdokumentation som konsulterna är med och arbetar fram. Det skrivs också en 

lessons learned under arbetets gång som sammanfattas och avslutas. Denna 

dokumentation avslutar och överför uttalad kunskap som konsulterna har och har 

utvecklat under sin tid på Delta. Då den inte sker på individnivå är det möjligt att 

viss uttalad kunskap lämnar företaget då konsulten gör det, men tanken är att det 

viktigaste ska ha överförts i dokumentationen. Respondenterna på Delta lyfter en 

typ av erfarenhetsöverföring då konsulter lämnar företaget som sker visa samtal 

mellan konsulten och dennes närmaste Deltachef. I denna överlämning diskuterar 

konsulten och dennes Deltachef vad konsulten arbetat med och de diskuterar 

eventuella rapporter som måste kompletteras. Detta kan ses som en överföring 

inom personifieringsstrategin, då Hanset et al (1999) diskuterar dagliga möten och 

konversationer som exempel på kunskapsöverföringsaktiviteter. Delta kan alltså 

sägas använda både kodifieringsstrategier och personifieringsstrategier för 

överlämning av kunskap när konsulten lämnar. Eftersom Delta i övrigt lägger så 

stor vikt vid individuell kunskap, och rekryterar konsulter på grund av deras 

möjliga kunskapsbidrag, är det viktigt att företaget har väl uttänkta planer för 

överlämning då konsulten lämnar företaget. Annars riskerar kunskapen att lämna 

företaget med konsulten. Det finns viss problematik kring detta, vilket 

respondenterna nämner som risker. Konsulterna rekryteras delvis eftersom de 

bidrar med flexibilitet för företaget. Flexibilitet är positivt då marknaden kan 

svänga snabbt, men det innebär också att konsulten kan tvingas lämna företaget 

snabbt av olika anledningar, och en ordentlig överföring kanske inte hinns med. 

Det kan också vara så att konsulten vill avsluta sin anställning på Delta och kan 

då göra detta relativt snabbt, vilket återigen kan göra att överlämningen blir 

bristande. Då konsulten, som diskuterats ovan bidrar med individuell kunskap till 

en grupp, avrapporterar sig inom samma arbetsgrupp, finns riskerna att viss 

kunskap faller mellan stolarna och då lämnar företaget med konsulten.  
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5.7 Jämförelse 

Här följer en diskussion kring de likheter och skillnader kring företagen som 

empirin visade. Även denna diskussion är kopplad till den teoretiska 

referensramen. 

5.7.1 Likheter  

Som lyfts tidigare skiljer sig företagen Gamma och Delta till viss del i de resultat 

som framkommer i empirin. Det finns också vissa likheter kring olika resonemang 

kring konsulter på företagen. Bägge företagen har höga krav på den del av 

Blacklers (1995) kunskapskategorier som refererar till individuell, explicit 

kunskap – embrained. Eftersom bägge företagen är kunskapsintensiva och arbetar 

med utveckling av produkter med högt kunskapsinnehåll behöver de rekrytera 

konsulter vars individuella kunskaper ligger på en viss nivå. Oavsett om konsulten 

tas in uteslutande som resurs eller för att tillföra en specifik kunskap så finns det 

en grundnivå kunskapsmässigt som är en förutsättning för att konsulterna ska 

kunna delta i arbetet. Vidare använder bägge företag sig av en introduktion som 

kan ses som ensidig, med fokus på administrativa och praktiska delar av företaget. 

Dessa kan också ses som förutsättningar för att konsulten ska kunna utföra sitt 

arbete. Förutom de administrativa delarna innehåller introduktionen kunskap 

kring organisationens system och kultur. Dessa delar är problematiska att överföra 

då de innefattar implicita delar av organisationskunskaper (Argyris och Schön, 

1996) men de är viktiga för att konsulterna ska komma in i företaget ordentligt 

och kunna leva upp till de kvalitetsförväntningar som finns. Om konsulten, eller 

partnerteamet, arbetat på företaget innan har de redan erfarenheter av denna 

kunskapstyp vilket förkortar startsträckan signifikant.  

Om konsulterna, eller partnerteamen, är helt nya in i företagen används metoden 

learning by doing, vilket innebär att de lär sig genom under arbetets gång. För 

Gammas partnerteam innebär detta att de får ytterligare stöd från linjechefer och 

att de får arbetsuppgifter som anses vara lite enklare att genomföra. Tanken är att 

dessa uppgifter då får ta längre tid att göra, men att teamet lär sig mycket under 

tiden. På Delta innebär learning by doing att den enskilde konsulten får arbeta 

bredvid någon med mer erfarenhet som konsulten kan fråga då problem uppstår.   

Bägge företagen har accesshinder och arbetar utifrån tanken att viss kunskap bör 

utvecklas inom företaget av och mellan individer som är fastanställda. 

Fastanställd personal förväntas stanna inom företaget längre och ges därmed 

större möjligheter att överföra kunskap under dagligt arbete. Den överföreningen 

kan ske genom social interaktion mellan individerna inom grupper och mellan 

grupper (Hansen et al. 1999) och eftersom medarbetarna förväntas stanna längre 
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ges det fler tillfällen till social interaktion, både i officiella och inofficiella 

sammanhang.  

5.7.2 Skillnader 

En skillnad som kan lyftas mellan Gamma och Delta är hur fördelningen i fokus 

på kodifierad och personifierad kunskapsintegrering ser ut. Då konsulterna på 

Delta rekryteras enskilt och i oftare utsträckning för specifika kunskaper än de gör 

på Gamma så läggs tydligare fokus på personifieringsstrategier vad gäller 

kunskapsöverföring. Konsulten på Delta är hela tiden omgärdad av annan 

Deltapersonal, och har möjligheter att samtala officiellt och inofficiellt under 

projektets gång. Respondenterna på Delta lyfter även i större mån 

erfarenhetsbaserad kunskap, och vikten av att behålla den inom företaget i så stor 

utsträckning som möjligt. Inom Gamma läggs ett tydligare fokus på kodad 

kunskap. Gamma håller också mycket möten och liknande, men lyfter också att 

mycket information och kommunikation sprids genom mejl och chatt. Videochatt 

kan ses som ett mellanting mellan mejl och att träffas person till person, då 

videochatt möjliggör för personer att se och tala med varandra utan att behöva 

skriva ner sin kunskap. Frågan är hur detta används, om det kan användas i dagliga 

samtal eller om det framför allt används vid planerade möten.  

En annan skillnad som är intressant att lyfta i anslutning till diskussionen över är 

hur fokus läggs på resultat jämfört med arbetsprocessen. Eftersom Deltas 

konsulter arbetar med andra fasta medarbetare tas deras arbetsprocess tillvara, 

åtminstone delvis. De redovisar dock inte själva i egen dokumentation utan bidrar 

som teammedlemmar till avdelningen eller enhetens slutrapporteringar. I vissa 

fall ingick det i konsultens arbete att ta fram en specifikation eller en speciell typ 

av dokumentation, och så ses denna slutprodukt som resultatet av konsultens 

arbete. I viss mån diskuteras processen, och respondenterna på Delta pratar lite 

grann om kompetensöverlämning och erfarenhetsöverlämning i samband med 

avslut. Respondenterna på Gamma lyfter oftare och tydligare dokumentation med 

fokus på partnerteamet resultat. 

Det finns som diskuterats tidigare vissa accesshinder inom företagen. För att de 

kollektiva systemet ska fungera menar Mohammed och Dumville (2001) att 

individerna inom systemet måste förstå helheten för att systemet ska kunna 

fungera. Gamma talar om hur viktigt det är att diskutera helheten med 

partnerteamen och de har tillgång till hela listan med features för att se vad andra 

arbetar med även om de inte kan arbeta med vissa uppgifter själva. Dock finns 

möjligheten att partnerteamen ur perspektivet kollektivt kunskapssystem 

missgynnas i viss mån av de accesshinder som finns.  



59 

 

5.7.3 Vad kan likheter och skillnader bero på? 

Fallen Gamma och Delta valdes i början av studien med direkt replikation i 

åtanke, alltså att de skulle ge liknande och därför stödjande resultat. Så blev, som 

resultatet och diskussionen visat, inte fallet. Så vad kan detta bero på? Företagen 

är liknande på så sätt att de båda är kunskapsintensiva företag som utvecklar 

produkter med högt kunskapsinnehåll. De har bägge stora utvecklingsavdelningar 

inom företagen och använder sig av tekniska konsulter i dagligt arbete inom dessa 

utvecklingsavdelningar. Dessa likheter bland företagen kan bland annat tänkas 

förklara likheter som syfte med konsulter, och vart konsulter placeras inom 

organisationen. Företagen skiljer sig i produkter som utvecklas och i 

organisationsstruktur. Delta arbetar i en klassisk hierarkisk projektstruktur medan 

Gamma använder sig av en programstruktur. Delta utvecklar en produkt från start 

till mål, och när produkten är färdigutvecklad produceras den fysiskt. Gamma 

arbetar inom programstrukturen inte med ett slutdatum i åtanke utan produkten, 

som inte alltid är av fysisk art, bearbetas ständigt och är i behov av att kunna 

förändras snabbt.  
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6. SLUTSATSER 
Syftet med studien har varit deskriptivt och ämnat att beskriva hur 

kunskapsintensiva företag använder och förvaltar den kunskap som tekniska 

konsulter för med sin in i organisationen. Syftet genererade tre frågeställningar 

vilka följer en tidsram; konsultens inträde i företaget, konsultens arbete i 

företaget och när konsulten lämnar företaget.  

 

6.1 Likartade introduktioner 

Uppsatsen ämnar att först beskriva hur konsulternas kunskapsbidrag hanteras när 

konsulten introduceras till företaget. Resultatet för bägge företagen visar på att 

vid introduktionen ligger fokus sällan på vad konsulten bidrar med till företaget, 

utan snarare på att introducera företaget för konsulten så att denne kan börja sitt 

arbete så snabbt som möjligt. Konsulter rekryteras bland annat eftersom de skapar 

flexibilitet för företagen och det är därför viktigt att de snabbt kan komma igång 

med sitt arbete. Längden och djupet på introduktionen beror på konsultens syfte 

på företaget, och den kunskap de introduceras för kan sägas vara både på 

individuell och organisatorisk nivå. Empiri från de bägge företagen visar att de 

tänker något annorlunda när de rekryterar in konsulterna. Detta kan bero på deras 

olika organisationsstruktur. Det företagen har gemensamt är att de bägge kan ses 

som kunskapsintensiva och utvecklar produkter med högt kunskapsinnehåll. 

Dock är detta olika typer av produkter, och företagen har anpassat strukturen på 

projekten, eller programmen, för att passa produkten. Detta har påverkat hur de i 

första hand använder sig av konsulter. Delta använder konsulter inom olika 

avdelningar i sina projekt, och rekryterar dem därför både med tanke på flexibilitet 

och med specifika kunskaper i hand. De är i behov av konsulter som kan föra in 

teknisk kunskap de behöver under en viss period i projektet, men enbart under 

vissa tider och inte som en del av verksamheten i övrigt. Gamma använder 

konsulter mestadels för att öka sin effektivitet och kunna arbeta snabbare inom 

programmen.  

6.2 Konsultens syfte och dess påverkan på integreringen 

Syftet med konsulterna påverkar även hur de integreras i företagen när de väl 

introducerats. Delta har placerat sina konsulter mitt bland företagets andra 

medarbetare vilket ökar tillfällena för överföring av kunskap på individnivå. 

Deras organisation av arbetet innebär att konsulterna i större delen av sitt arbete 

är omgärdad av Deltas fastanställda vilket gör att de kan ta till sig konsulternas 

kunskapsbidrag genom social interaktion och genom att iaktta konsulternas 

arbete. Konsulterna bidrar till dokumentation och resultatrapporter men skriver 

ingen egen dokumentation, vilket kan innebära att en del av deras uttalade 
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kunskap, den kunskap som är möjlig att koda, inte överförs till fullo. Om det 

handlar om kunskap skapad tillsammans med andra anställda är det dock fullt 

troligt att den ändå stannar inom företaget med de individer den skapades med.  

Gamma rekryterar sina partners till största del som resurs, och rekryterar först och 

främst ett helt team. Organisationsstrukturen gör att partnerteamen inte arbetar 

mitt bland andra Gammaanställda team utan befinner sig på annan geografisk ort. 

Teamen har dock fortfarande daglig kontakt med Gamma i form av mejl, 

videochatt och olika typer av digitala möten. Fokus för partnerteamen ligger mer 

på resultatdokumentation än på arbetsprocessen, och arbetsuppgifter som 

förväntas skapa ny kunskap läggs inte ut på partnerteamen. Teamen överför den 

kunskap de skriver ner i samband med resultatet av en arbetsuppgift. Viss implicit 

kunskap kan tänkas överföras vid de kontakter som sker, och uppsatsen lyfter viss 

problematik i förhållande till digital kunskapsöverföring. Den typ av kodad 

kunskap som bland annat Hansen et al (1999) talar om innefattar dokumentation 

och överföring via olika IT-system. Personifierad kunskap överförs istället till viss 

del med hjälp av IT-system, men då snarare i form av att kunna få reda på vilka 

individer som vet mer om specifika ting och sedan träffa dem. 

Personifieringsstrategier lyfter social interaktion och kommunikation mellan 

människor som överföringspraktiker. Frågan är om och hur dessa kan genomföras 

via digitala medel. Med tanke på syftet med de partnerteam som Gamma använder 

är det möjligt att anta att den implicita delen av teamens kunskap inte är lika 

relevant i förhållande till den explicita.  

 

6.2 Konsultens flexibilitet – fördel och nackdel i ett 

Konsulter hyrs ofta in, som tidigare diskuterats, för att företaget ska kunna vara 

flexibelt. Oavsett syfte med eller placering av konsulten eller partnerteamet, är det 

ett givet antagande att göra att konsulten eller teamet utvecklar kunskap inom 

företaget. Detta faktum är något bägge företagen ger intryck av att vara medvetna 

om och anpassar sig därefter. Eftersom konsulten rekryteras mycket på grund av 

dess bidragande av flexibilitet i företaget är det också nödvändigt att företagen är 

medvetna om flexibilitetens fördelar och nackdelar. Flexibiliteten ligger i att 

konsulten kan avslutas fort, eller själv välja att lämna företaget relativt snabbt. 

Fördelarna med detta är att företaget kan försörja sina projekt kunskaps- och 

resursmässigt snabbare än de hade kunnat med enbart fastanställda. Nackdelen 

med snabba avslut är att det kan innebära problematik i avslutningar och 

överlämningar från konsulterna till företaget. Planer för kunskapsintegrering kan 

vara utarbetade men sedan inte hinnas med att genomföras i praktiken. För att 

företagen ska kunna ta vara på konsulternas kunskaper och det som de bidrar med 
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är det därför viktigt att kunskapsintegrerande praktiker är integrerade i arbetet, 

under projektet eller programmets gång, och inte lämnar överlämning i sin helhet 

till slutet av konsultens anställning. Detta är speciellt viktigt då konsulten 

rekryterats för sina specifika kunskaper, eftersom tanken då är att dessa kunskaper 

ska integreras och läras in i företaget så att de stannar där permanent. Den 

specifika kunskapen kan konsulten avkoda och lämna över i form av dokument, 

men den erfarenhetsbaserade kunskapen kräver mer tid för att kunna överföras. 

Hansen et al (1999) uttrycker det som att kunskapen ”can’t truly be systematized 

so it can’t be made efficent” (s.110). 

6.3 Studiens begränsningar  

Uppsatsen utgår ifrån ett organisatoriskt perspektiv och lägger fokus på hur 

organisationen hanterar det kunskapsbidrag som konsulterna för med sig. Studien 

har följt ett tidsperspektiv som börjar med konsulternas introduktion i 

organisationen, hur de hanteras i sitt dagliga arbete inom organisationen och 

slutligen vad som sker när konsulten lämnar. Under studiens slutskede har frågor 

lyfts kring vad som sker innan konsulten kommer in i företaget och hur det skulle 

kunna påverka introduktionen och det möjliga kunskapsbidraget. Syftet med 

konsulten, vart denne kommer att arbeta och med vilka arbetsuppgifter, är ju ofta 

något som beslutas tidigare än själva introduktionen. Arbetet med konsulter 

börjar, liksom andra rekryteringar, långt tidigare än konsultens första dag på 

företaget, och det hade varit intressant att undersöka hur dessa tidigare skeden 

påverkar konsultens effekter på kunskapsintegrering.  

Studien har också lagt fokus på vad som händer på företaget när konsulten lämnar 

organisationen. Denna studie har lagt större fokus på vad som praktiskt sker och 

vad detta kan få för effekter på kunskapsintegrationen i det läge där konsulten 

lämnar företaget. Det hade även här varit intressant att förlänga perspektivet något 

och undersöka hur den kunskap som bildats med hjälp av konsulten tas till vara 

på under en längre framtid inom företaget. Vad får det för konsekvenser ut ett 

kunskapsperspektiv då Gamma säger upp ett helt partnerföretag? Hur vidareförs 

konsultens individuella kunskapsbidrag inom Delta under en längre period då 

konsulten har lämnat företaget?  

6.4 Praktiska implikationer 

Studiens resultat visar att det ofta finns utarbetade planer för vad som ska ske 

praktiskt när en konsult lämnar företaget. Dock innebär den flexibilitet som 

konsulten bidrar med att det inte alltid finns tidsmässigt utrymme för att 

genomföra de överföringsaktiviteter som var planerade. För HR inom företag som 

använder sig av konsulter blir det därför viktigt att se till att kunskapsintegrerade 

praktiker sker under arbetets gång snarare än vid konsultens överlämning. 
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Överföringsaktiviteter bör anpassas efter vilken typ av kunskapsbidrag från 

konsulterna som företaget är intresserade av och hur konsulterna arbetar i det 

dagliga arbetet.  

För företag som lägger fokus på individuella konsulter, där den enskilde konsulten 

antas bidra med specifik kunskap som företaget är i behov av, är de integrerade 

överföringsaktiviteterna väldigt viktiga. Dessa konsulter behöver vara placerade 

på så sätt att de i sitt dagliga arbete utvecklar sin kunskap tillsammans med andra 

anställda på företaget, så att det inte skapas så kallade ensamkunskaper. Detta blir 

delvis en fråga för HR, och delvis en fråga för projektet som helhet. Då dessa 

konsulter bidrar med kunskap som i större utsträckning antas vara individbunden 

är den svårare att överföra via dokumentation och avskrivningar då konsulten 

lämnar företaget. Det kan dock, om möjligheter finns, vara användbart att låta 

dessa konsulter göra individuella avskrivningar eller skriva ner lärdomar från sitt 

arbete när de lämnar företaget, förutsatt att denna dokumentation tas om hand på 

ett effektivt och användbart sätt.  

6.5 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har bidragit med bland annat ett nytt perspektiv på 

kunskapsintegration i samband med användandet av tillfälligt inhyrd personal, 

konsulter. Studien har också bidragit till en ökad förståelse för 

kunskapsöverföring inom kunskapsintensiva företag, där användandet av 

konsulter ständigt ökar. För HR och de som arbetar med personalfrågor inom 

företag blir detta relevant då kunskapsintegrering och kunskapshantering är 

ständigt relevanta frågor. Speciellt i kunskapsintensiva företag som helt eller 

delvis arbetar med att utveckla ny kunskap. Då användandet av konsulter inom 

dessa företag ökar blir det viktigt för HR att kunna anpassa kunskapsintegrerande 

praktiker efter dessa förutsättningar.   

Studien väcker en del intressanta frågor som jag anser att det hade varit spännande 

att forska vidare på. Bland annat kring de frågeställningar som väckts kring hur 

tekniken kan användas för att överföra kunskap via digitala medel. Då kunskap 

sällan ses ur antingen det kognitivistiska eller det konstruktionistiska perspektivet 

utan snarare som en kombination i olika mått innebär det att företag på ett eller 

annat sätt måste förhålla sig till hur implicit kunskap överförs. För stora företag 

innebär det näst intill omöjliga administrativa insatser om individer från samtliga 

delar av en avdelning eller samtliga avdelningar inom en större helhet ska träffas 

och i lugn och ro kunna utbyta erfarenheter. För företag som är organiserade likt 

Gamma, då olika team arbetar med samma produktutveckling, är det en relevant 

fråga att ställa sig då det i många fall är svårt att få samtliga team att sitta på 

samma ställe eller att träffas regelbundet. Kan implicit kunskap överföras genom 
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digitala hjälpmedel? Hur kan erfarenheter utbytas genom en process som till stor 

del är omedveten genom tillexempel videochatt eller mejlkonversationer?  

Vidare kan vara intressant att studera hur användandet av tillfälligt inhyrd 

personal, så som konsulter är, påverkar den implicita kunskap som Erden et al 

(2008) skapas på gruppnivå. Individer som arbetat länge i grupp bildar en 

omedveten gemensam kunskapsbas och olika koder och värderingar sinsemellan. 

Hur påverkas denna process av individer som snabbt kan behöva lämna företaget? 

Alternativt som snabbt tas in i företaget för att underlätta en tillfälligt ökad 

arbetsbörda? Då företag arbetar i team, och liksom Gamma tar in hela team med 

konsulter, hur får företaget bäst tillgång till dessa teams implicita kunskaper?  

Förutom dessa forskningsfrågor är det också intressant att studera konsulternas 

egna upplevelser av kunskapsintegration. I vissa fall kan konsulter rekryteras för 

att bidra med specifika, tekniska kunskaper och lär under sin arbetstid upp 

fastanställda att kunna utföra de uppgifter de rekryterades för. Sedan får de lämna 

företaget. Hur upplever konsulterna den situationen? Vad finns för motivation att 

dela med sig av kunskap till en viss mån som tillslut kommer göra att konsulten 

eventuellt får lämna företaget?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Bakgrund/Inledning 

Kan du berätta lite om ditt arbete, vad det är du arbetar med?  

Hur länge har du arbetat inom den här organisationen? (På den här 

positionen? På liknande positioner?  

Vilken typ av kontakt har du med konsulter? Har du kontakt med dem 

i ditt arbete? I vilka typer av situationer använder ni er av (du dig av) 

konsulter? 

2. Projektstruktur 

Hur ser projektstrukturen ut? Hur förhåller sig de olika projekten till 

varandra? Sker det samarbete över projektgränserna? 

Hur påbörjas ett projekt? Presenteras de som ska delta i projektet på 

något sätt? Hur? 

Hur brukar ni placera konsulterna?  

Finns det uppgifter som enbart konsulter arbetar med? Varför? 

Finns det några positioner eller någon del av verksamheten där ni inte 

använder er av konsulter? Vilka delar då? Varför?  

3. Hantering av kunskap konsulten för in 

Hur tänker ni kring processen att ta in en konsult? Vad skulle du säga 

är de viktigaste kraven på en konsult som ska användas inom 

organisationen?  

Hur använder ni er av konsulter? Finns det olika situationer där ni 

använder er av olika typer av konsulter? Varför?  

Hur introduceras en konsult in i organisationen? (Mentor, 

introprogram, lära sig om struktur, värderingar osv.)  

Finns det skillnader i hur olika typer av konsulter introduceras in i 

företaget? Vilka i sådana fall? 

Har konsulter kontakt med övriga delar av företaget, tillexempel 

genom internkommunikation och dokument från övriga projekt? 

Skiljer det sig mellan olika konsulter? 

4. Officiell kommunikation  

Hur sker kommunikation inom projekten? (Dokument, projektmallar, 

mejl, möten osv) Hur är konsulterna inkopplade i denna 

kommunikation? 

Hur redovisar konsulter olika steg i projekten? Varierar det beroende 

på vilka arbetsuppgifter konsulterna har och hur i sådana fall?  

 Har konsulter kontakt med andra projekt? Hur i sådana fall? 



 

 

5. Inofficiell kommunikation  

Hur tror du att kommunikationen ser ut mellan konsulter och andra 

inom företaget? (Både andra konsulter och andra) 

Hur tror du att konsulter kommer in i det sociala samspelet inom 

projekten?  

6. Avslutning av projekt 

Hur avslutas projekt?  

Vad tror du händer när konsulter lämnar organisationen? 

Hur ser avslut ut när konsulter lämnar projekten? Ser avsluten olika ut 

när olika typer av konsulter lämnar projekt? På vilka sätt? Sker det 

någon form av avstämning? 

  

  



 

 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Jag heter Moa Hanssen och jag ska under vårterminen 2014 skriva min 

masteruppsats under masterprogrammet Human Resource Management and 

Development vid Linköpings Universitet. Jag fick din mejladress av **** **** 

från *****. 

Ämnet för min uppsats är kunskapsspridning och kunskapsöverföring inom 

organisationer och företag som arbetar med tekniska projekt. Fokus kommer 

närmare att ligga på tekniska konsulter, och hur det påverkar integrationen av 

kunskap inom projekten när en eller flera av deltagarna är konsulter. Det kommer 

också att beröra hur organisationerna påverkas när konsulter lämnar projekt. Min 

studie genomförs under ett större forskningsprojekt på universitetet som heter 

Contech. 

Jag skulle vara väldigt intresserad av att genomföra intervjuer med anställda på 

***** som på något sätt är inblandad i tekniska projekt som använder sig av 

konsulter, men som inte är konsulter själva. Intervjuerna kommer enbart att handla 

om hur kunskap sprids inom projekten och kommer alltså inte att röra den tekniska 

kunskapen i sig. Alla intervjupersoner kommer att vara anonyma och även 

företaget kan vara anonymt om det behövs. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni 

kunde hjälpa mig att komma i kontakt med några anställda som jag skulle kunna 

intervjua. 

Ni kommer självklart att få ta del av uppsatsen när den är klar. 

Om ni har några frågor om mig eller uppsatsen så tveka inte att höra av er till mig 

på mejl student@liu.se, på telefon 073-213*** eller till min handledare på 

universitetet Cecilia Enberg, som nås på mejl @liu.se.  

På förhand, tack 

Moa Hanssen 

 

 


