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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka varandra för att vi under uppsatsprocessen 

haft ett oklanderligt samarbete och stöttat varandra i både upp- och 

nedgång. Vi vill även tacka våra fantastiska respondenter som med 

genuint intresse och hjälpsamhet bidragit till att studien kunde 

genomföras. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Annika 

Schilling som vid flera tillfällen hjälpt oss att sortera våra tankar och 

pushat oss att prestera så bra som möjligt. 

 

Vi vill även tacka vår examinator Mikael Lundgren som under 

seminarietillfällena på ett rakt och tydligt sätt gett oss feedback så att vi 

kunnat förbättra uppsatsen. Slutligen vill vi tacka våra opponenter och 

deltagarna under seminarietillfällena som bidragit med intressanta 

diskussioner. 
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Titel: Konsten att sprida tyst kunskap – En fallstudie om konsulters osäkerhet 

 

 

 

Bakgrund:  Samtidigt som konsulter måste tillhandahålla ny och professionell 

expertis verkar de i en föränderlig omgivning där gårdagens kunskap 

snabbt blir utdaterad. Få studier har undersökt om det kan finnas en 

potentiell, upplevd osäkerhet hos konsulten kopplad till sin 

kompetens. För att förstå om osäkerheten finns bör arbete med 

kunskap studeras inom konsultverksamheter. 

 

Syfte:  Vi vill beskriva hur tyst kunskap sprids inom en konsultorganisation 

genom att studera hur arbete sker med att skapa förutsättningar för 

konsulterna att dela tyst kunskap mellan projektteam. Genom 

beskrivningen vill vi bidra med förståelse för hur delning av tyst 

kunskap möjligen kan minska potentiell, upplevd osäkerhet hos 

konsulterna. 

 

Metod:  Arbetet består av en fallstudie av en konsultverksamhet inom IT 

branschen. En kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats 

föranligger där datagenerering har skett genom fokusgrupp och 

individuella intervjuer. 

 

Slutsatser:  Organisatoriska förutsättningar för tyst kunskapsdelning mellan 

projekt är ett öppet arbetsklimat där samarbete, vilja och goda 

relationer uppmuntrar konsulterna att dela kunskap. Tyst kunskap 

delas främst i informella forum men även i formella beroende på 

diskussionsämne, kontext och rådande förhållningssätt. Det finns till 

viss del en upplevd osäkerhet av konsulterna vilken är kopplad till 

deras expertis. Osäkerheten kan delvis reduceras genom tyst 

kunskapsdelning mellan projekt men framförallt genom 

informationsutbyte mellan projekt vilket reducerar och förebygger 

osäkerhet. 

 

Nyckelord:  Konsultverksamheter, Kunskapsdelning, Tyst kunskap, Osäkerhet. 
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1 Inledning 
 

Kunskap präglar starkt vårt samhälle, oavsett om du läser på universitet eller 

arbetar är utvecklandet av kunskap en central faktor. Framväxten av det 

teknologiska och informativa samhället har lett till ökad tillgänglighet av kunskap. 

Kunskap är dock komplext och svårdefinierat. Problematiken uppkommer med hur 

kunskap värderas, hanteras och framförallt anskaffas. I många fall tillhandahåller 

verksamheter inte tillräckligt med resurser för att söka efter ny kunskap och tar 

hellre hjälp av konsulter. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns olika anledningar till att anlita en  konsult. Ofta saknas en viss expertis i 

organisationer vilken är nödvändig i en viss situation eller fråga. Andra anledningar 

kan vara att interna dispyter i organisationer behöver redas ut eller att det finns 

efterfrågan av en utomståendes opartiska perspektiv och åsikt (Foden, 1991). Syftet 

med konsultation är att erbjuda kunskap till kund, således utgör kunskap konsulters 

huvudprodukt (Mas-Machuca och Martinez Costa, 2012).  

 

Vad som anses vara relevant kunskap är högst föränderligt i många branscher (Swart 

och Kinnie, 2003). Det gäller speciellt inom kunskapsintensiva företag där höga 

individuella färdigheter ligger till grund för det kreativa marknadsvärde individerna 

skapar. Konsultverksamheter är kunskapsintensiva om lösningarna vilka 

tillhandahålls är av mindre standardiserad karaktär samt om konsultens bidrag är av 

vikt för en kreativ och anpassad lösning till den specifika kunden (Swart och Kinnie, 

2003). Konstant osäkerhet präglar kunskapsintensiva organisationer (Alvesson, 

1993) och anpassning måste ske till den osäkra omgivningen för att överleva hård 

konkurrens och avancerade teknologier (Driskill och Goldstein, 1986). Newell et al. 

(2009) hävdar att det inom kunskapsintensiva företag blir av stor vikt att 

kontinuerligt söka efter ny kunskap, särskilt eftersom gårdagens kunskap snabbt blir 

utdaterad. 
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Tidigare forskning av konsultverksamheter framhåller att konsulters 

tillhandahållning av kunskap och expertis reducerar osäkerhet hos kunder. Även om 

konsulters förmåga att reducera osäkerhet framhålls, bortser inte forskningen från det 

faktum att konsulter likväl skapar osäkerhet (Pemer och Werr, 2013). Författarna 

identifierar olika typer av osäkerhet i samband med att anlita en konsult, däribland 

performance uncertainty. Osäkerheten grundar sig i kundens svårighet att skapa sig 

en uppfattning om vad som kan förväntas av konsultationen. Det som framhävs är 

kundens svårighet att avgöra konsultens kvalifikation, konsulttjänstens hållbarhet 

samt konsultföretagets professionella bakgrund (Pemer och Werr, 2013). Det blir 

således är det av stor betydelse för konsulter att upprätthålla legitimitet i förhållande 

till kund (Alvesson, 1993). Vi kan urskilja att osäkerheten relateras till den kunskap 

och kompetens konsulten besitter, där tvivel finns om kunskapen är tillräcklig och 

relevant för kunduppdraget. Tidigare forskning av konsultorganisationer har bedrivits 

gällande hur kunder ska hantera osäkerheten i samband med konsultation. Däremot 

har lite forskning bedrivits om huruvida det finns en individuell osäkerhet hos 

konsulterna själva i hänseende till den kunskap de tillhandahåller.  

 

Konsulter bör besitta kvaliteten differentierad expertis, det vill säga tillhandahålla ny 

och professionell kunskap (Anand et al. 2007). Det torde föreligga ett motstridigt 

förhållande där kunskapen dels ska vara ny och uppdaterad samtidigt som 

kunskapens relevans är starkt föränderlig, snabbt blir utdaterad och där konsultens 

expertis ifrågasätts av kund. Vi undrar om det kan orsaka en individuell osäkerhet 

hos konsulterna utifrån Driskill och Goldstein (1986) där osäkerhet kan innefatta 

okunskap om specifik fakta eller utförande. Om konsulter upplever en osäkerhet i 

förhållande till sin kunskap och expertis torde det resultera i att otillräckliga 

lösningar levereras till kund och således verkar negativt för både konsultens och 

konsultverksamhetens rykte. Vi kan utifrån resonemanget ta fäste vid att det är av 

relevans att studera huruvida det finns en potentiell upplevd osäkerhet hos konsulter. 

I befintlig forskning om konsultverksamheter har vi inte kunnat identifiera hur det 

motstridiga förhållandet upplevs av konsulten. För att försöka förstå om det finns en 

osäkerhet hos konsulterna relaterat till kunskap, bör vi närmare studera hur hantering 

av kunskap sker inom konsultorganisationer.  
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När det i organisationer arbetas aktivt med hantering och utveckling av kunskap 

utgörs det av så kallat knowledge management arbete (Dalkir, 2005; Lin et al. 2012). 

Arbete med knowledge management innefattar arbete med intern kunskap där 

anpassning, användning och förvaring av kunskap inkluderas. Intresset för att studera 

och veta mer om knowledge management har ökat de senaste åren. Anledningen 

anses vara att kunskap är en av de viktigaste resurserna i kunskapsintensiva företag 

och bör kontinuerligt studeras, undersökas och förbättras (Mas-Machuca och 

Martinez Costa, 2012; Dalkir, 2005; Majeed, 2009). Konsultbranschen anses ha 

banat väg för utformning och implementering av knowledge management eftersom 

konsulters arbete går ut på att tillhandahålla kunskap (Mas-Machuca och Martinez 

Costa, 2012). Arbete med knowledge management är således den mest kritiska 

processen inom konsultsektorn för att nå framgång och skapa legitimitet (Mas-

Machuca och Martinez Costa, 2012).  

 

En av de viktigaste resurserna att lägga fokus på inom knowledge management är 

kunskapsdelning (Chow, 2012; Mas-Machuca och Martinez Costa, 2012; Suppiah 

och Sandhu, 2010; Swart och Kinnie, 2003; Dalkir, 2005). Att kunskapsdelning tagit 

större utrymme i forskning om knowledge management beror på det bidrag ett 

välutvecklat och fungerande arbete med kunskapsdelning genererar i form av 

konkurrenskraft (Mas-Machuca och Martinez Costa, 2012). Konkurrenskraften 

föranleds av att hänsyn tas till vad alla i organisationen erhåller för kunskap och hur 

kunskapen används. Vi har kunnat utröna att grundstenen inom konsultverksamheter 

således är att sprida kunskap internt mellan konsulterna för att minska risken att 

viktig kunskap går förlorad. Vi kan utifrån tidigare forskning inom knowledge 

management konstatera att aktivt arbete med kunskapsdelning är en konkurrensfördel 

för organisationer. Vi ställer oss dock undrande till om det kan finnas ett förhållande 

mellan konsulters upplevda osäkerhet och hur kunskap delas i organisationen.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Kunskapsdelning utgör en kritisk faktor för god prestation och verksamhetsframgång 

inom kunskapsintensiva företag (Chow, 2012; Mas-Machuca och Martinez Costa, 

2012; Suppiah och Sandhu, 2010; Swart och Kinnie, 2003; Dalkir, 2005). Vid 

kunskapsdelning ökar innovation, organisatoriskt lärande, utvecklande av nya 

färdigheter samt produktivitet (Mueller, 2015; Chow, 2012). Kunskapsdelning 

innefattas av att förse eller ta emot kunskap, veta hur genomförande går till samt ge 

feedback. Det handlar om att tillgängliggöra kunskap för andra inom organisationen 

(Swart och Kinnie, 2003) samt viljan att assistera och hjälpa andra (Chow, 2012).  

 

Kunskapsdelning är en komplex process eftersom den är socialt interaktiv och svår 

att kontrollera (Mueller, 2015). Hinder som uppkommer i samband med 

kunskapsdelning är svårigheten att integrera medarbetarnas samlade kunskap 

eftersom kunskapen ofta är spridd i organisationen (Swart och Kinnie, 2003). Chow 

(2012) uttrycker vikten av att kunskap går från individens ägande till 

organisationens. Författaren förklarar att det finns en ruljangs på medarbetarna men 

att organisationen är beständig, alltså bör den individuella kunskapen omvandlas till 

organisatorisk kunskap för att inte gå förlorad. Vi kan konstatera att medarbetarna 

måste få möjlighet att dela sina erfarenheter, lärdomar och perspektiv för att 

kunskapen ska kunna användas och vara av värde i verksamheten. Vi anser att det 

således är av relevans att studera kunskapsdelning till följd av potentiella fördelar 

som kan erhållas inom organisationer genom aktivt arbete med kunskapsdelning.  

 

Hur vidare kunskapsdelning är lätt eller svårt att utöva har att göra med vilken typ av 

kunskap som delas och i vilken grad den är kodifierad och uttalad (Hansen, 1999; 

Nonaka och Takeuchi, 1995). Hansen (1999) förklarar att det finns två typer av 

kunskap vilka står i relation till om kunskapen är kodifierad eller inte. Kodifierad 

kunskap kallas för explicit kunskap och ej kodifierad kunskap för tyst kunskap. 

Tidigare forskning inom knowledge management har mestadels fokuserat på explicit 

kunskap vilken utgörs av elektroniska dokument, manualer, rapporter samt databaser 

och andra system för att uppmuntra spridning av kunskap. Explicit kunskap anses 

vara opersonlig och formell (Nonaka och Takeuchi, 1995). Att endast tillgängliggöra 

explicit kunskap har dock inte varit tillfredsställande och på senare tid har istället 
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fokus lagts på hantering av tyst kunskap (Chow och Chan, 2008). Forskare hävdar att 

tyst kunskap är en framgångsfaktor när det gäller kvalitet på kunskap samt att 

kunskapen kan bidra till stora konkurrensfördelar om den förvaltas på rätt sätt 

(Gubbins et. al 2012). Tyst kunskap är den inneboende kunskapen hos enskilda 

individer och är djupt rotad i en persons handlingar, erfarenheter och värderingar 

(Nonaka och Takeuchi 1995; Chow 2012). Kunskapen är given och självklar för 

medarbetarna men har en icke-verbal karaktär vilket gör den svår att uttrycka och 

kommunicera. Tyst kunskap behöver heller inte vara medveten, vilket gör delningen 

än mer problematisk (Nonaka och Takeuchi 1995; Gubbins et. al 2012).  

 

Werr och Stjernberg (2003) hävdar att explicit och tyst kunskap hellre bör ses som 

komplement till varandra än alternativ. Tyst kunskap kan omvandlas till explicit, 

dock kännetecknas det av utmaningar och förlorad information samt bristfälliga 

insikter om hur problemen ska lösas (Gubbins et. al 2012). Sett till de svårigheter 

delning av tyst kunskap innefattar, uttrycker författarna att organisationer och 

forskare ständigt söker efter ökad förståelse för hur kunskap kan behållas och 

överföras inom organisationer. Enligt Smith (i Suppiah och Sandhu, 2010) utgörs 

90% av den totala kunskapen i alla organisationer av tyst kunskap. Vi kan därför 

konstatera att det inte bara är av relevans för konsultverksamheter och 

kunskapsintensiva företag att uppmärksamma arbete med delning av tyst kunskap.  

 

Många studier har gjorts inom området att dela kunskap i organisationer, lite studier 

har dock gjorts om hur kunskapsdelning ter sig mellan olika gränser inom 

organisationen (Inkpen, 2008) exempelvis mellan olika projekt (Mueller, 2015). 

Problematik i relation till delning av tyst kunskap inom konsultverksamheter är att 

konsulter just arbetar i olika projekt. Mueller (2015) uttrycker att projektbaserade 

organisationer har en problematisk inverkan på organisationens kunskapsprocess på 

grund av dess enskilda och självständiga arbetsutformning inom varje projekt. 

Konsulter som arbetar inom samma projekt torde ha ett mer omfattande utbyte av 

tyst kunskap, eftersom de har mer kontakt med varandra än vad de har till övriga 

konsulter utanför projektet. Mueller (2015) uttrycker vikten av att den unika 

kunskapen, skapad inom varje enskilt kundprojekt, integreras i hela verksamheten för 

att generera ett högre organisatoriskt resultat. Eftersom tyst och explicit kunskap 

inkommer i organisationen genom medarbetarna är det högst väsentligt med 
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kunskapsdelning mellan olika kundprojekt för att prestandan i kunskapsintensiva 

företag ska upprätthållas (Swart och Kinnie, 2003). Kopplat till tidigare forskning 

kan vi anta att delning av kunskap och framförallt tyst kunskap är en långdragen, 

kostsam och svår process. Dock framhåller många forskare vikten av att dela tyst 

kunskap eftersom den anses vara mest värdefull. Tidigare forskning framhäver även 

vikten av kunskapsdelning mellan projektens gränser eftersom processen starkt 

bidrar till innovation, organisatoriskt lärande och ökad produktivitet på 

organisatorisk nivå.  

 

Tidigare forskning av konsultverksamheter har framhållit svårigheten att bedöma 

huruvida konsulters kunskap är relevant, uppdaterad och anpassad. Vad tidigare 

forskning inte tagit hänsyn till är om konsulter upplever en individuell osäkerhet i 

relation till kravet att tillhandahålla uppdaterad och tillräcklig kunskap. Vi har 

förstått att delning av tyst kunskap är en kritisk framgångsfaktor för 

konsultverksamheter. Vi vet även att tyst kunskap till stor del består av tidigare 

erfarenheter, varför vi antar att varje utfört kundprojekt ökar konsultens kunskap 

ytterligare. Vi kan anta att delning av tyst kunskap mellan projektteam rimligtvis är 

av vikt för att öka både organisatorisk och konsultens kunskap.  

  



  
 

7 

1.3 Problemformulering 
 

Organisationer kan i sig inte dela kunskap, därför kommer vi studera problemet ur 

två perspektiv, dels ur ett organisatoriskt perspektiv och dels från konsulternas 

perspektiv: 

 

- Hur arbetas det inom konsultverksamheter med att skapa förutsättningar för 

spridning av tyst kunskap mellan projektteam? 

 

- Hur delar konsulter tyst kunskap mellan projektteam? 

 

- Hur kan en potentiell, upplevd osäkerhet hos konsulterna reduceras genom 

tyst kunskapsdelning mellan projektteam? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Vi vill beskriva hur tyst kunskap sprids inom en konsultorganisation genom att 

studera hur arbete sker med att skapa förutsättningar för konsulterna att dela tyst 

kunskap mellan projektteam. Genom beskrivningen vill vi bidra med förståelse för 

hur delning av tyst kunskap möjligen kan minska potentiell, upplevd osäkerhet hos 

konsulterna.  
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2 Metod 
 

I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga under uppsatsens gång och 

vilka metodval vi tillämpat. 

 

 

2.1 Problemets karaktär 
 

Utifrån problemformulering och syfte vi har valt för studien har vi studerat ur både 

ett organisatoriskt perspektiv och ett medarbetarperspektiv. Problemet kan inte 

belastas på enbart organisationen eller enbart på medarbetaren eftersom båda parter 

är starkt sammankopplade gällande kunskapsdelning. Vi undersökte därför hur 

förutsättningar skapas i organisationen för att möjliggöra för medarbetarna att dela 

tyst kunskap. Vi studerade även hur medarbetarna delar kunskapen. Den specifikt 

valda yrkesgruppen för studien är konsulter och vi uttalar oss således om 

konsultorganisationer och deras förhållningssätt till delning av tyst kunskap. Vi har 

studerat en specifik praktik i en specifik kontext vilket enligt Bryman och Bell 

(2005) utgör en viktig del av forskningens karaktär och har påverkat metodvalen vi 

valt, vilka kommer diskuteras i kapitlet.  

 

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 
 

Vi har valt att anta en kvalitativ forskningsstrategi. Valet av forskningsstrategi 

påverkas främst av hur tillvägagångssättet inom den företagsekonomiska forskningen 

ämnar te sig, vilken typ av data som bör samlas in utifrån den valda 

problemformuleringen samt vilket resultat forskningen förväntas få (Bryman och 

Bell, 2005; Narayana Reddy et al., 2010). Två forskningsstrategier finns att tillgå, 

den kvalitativa respektive den kvantitativa. Simplifierat är skillnaderna att den 

kvalitativa forskningen ämnar klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper medan 

den kvantitativa forskningen fastställer mängden relaterat till fenomenets karaktär 

och egenskaper (Widerberg, 2002). Vi har konstaterat att kvalitativ forskningsstrategi 

lämpar sig bäst i vår studie eftersom vi ämnat klargöra organisatoriska 

förutsättningar som tillhandahålls för att sprida tyst kunskap. Kvalitativ forskning 

kännetecknas av att studierna genomförs med en humanistisk inriktning, det vill säga 
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med någon form av fördjupning i människors liv och beteende (Stewart och 

Shamdasani, 2015), där vi undersökt hur konsulter delar tyst kunskap.  

 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt kännetecknas av flexibilitet och att insamling av data 

kommer från praktiken för att kunna urskilja omständigheter och sammanhang i 

förhållande till deltagarnas synpunkter. Analysen sker av icke-kvantifierad data och 

förhåller sig inte till någon utstuderad metodik utan är beroende av forskarens 

tolkningar (Yin, 2013). Undersökningen genomfördes på en konsultverksamhet där 

data utgjordes av konsulters åsikter, synsätt och erfarenheter. Vi antog en tolkande 

ansats för att kunna tolka data och förstå hur spridning av tyst kunskap förhöll sig 

inom den specifika konsultorganisationen.  

 

Kvalitativa studier ämnar studera något icke tidigare studerat, något med bristande 

empiriska studier eller något tidigare studerat men inte satt i en specifik relation, 

situation eller miljö (Alvesson och Kärreman, 2011). Vi kom i problemdiskussionen 

fram till att mycket studier har gjorts inom kunskapsdelning samt tyst respektive 

explicit kunskap. Det icke studerade är hur den individuella osäkerheten hos 

konsulter förhåller sig till tyst kunskapsdelning. Vissa komponenter i 

problemställningen har studerats tidigare men inte satts i relation till varandra och 

inte i den specifika kontexten inom konsultverksamheter. Det fanns således en brist i 

forskningen vilket ytterligare styrker valet att anta en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

 

2.3 Abduktiv ansats 
 

Under studien har vi antagit en abduktiv forskningsansats. Metoden tillämpar vissa 

drag från både deduktiv och induktiv ansats men har även egna utmärkande drag. 

Ansatsen möjliggör både successivt utvecklande av empiri samt justering och 

förfining av teori (Alvesson och Sköldberg, 2008). Abduktion är baserad på given 

fakta och upptäckter men är preliminär till sin natur (Walton, 2004). Både abduktiv 

och deduktiv ansats bygger på teoretisk förförståelse. Deduktiv ansats bygger dock 

på säkra begreppssamband vilka genererar säkert vetande, vilket skiljer sig från 

abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg, 2008). Utgångspunkten i vår studie var att 

få djupare förståelse för beteenden och vi utgick därför inte från säkra 
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begreppssamband även om vi hade en teoretisk förförståelse. Abduktiv ansats är 

lämplig att använda när ett fenomen inte är tillräckligt förklarat i tidigare forskning 

(Walton, 2004). Till följd av ämnets komplexitet valde vi att ta avstånd från en helt 

induktiv ansats. Den induktiva ansatsen anses vara svår att anta eftersom studien 

nästan helt ska utgå från empiriska studier och liten teoretisk förförståelse (Alvesson 

och Sköldberg 2008). För att vår studie skulle generera någon form av nytt vetande 

ansåg vi att det krävdes en viss teoretisk förförståelse.  

 

Abduktiv ansats kombinerar empirisk fakta med teoretiska förföreställningar 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Det betyder att vår analys av det empiriska 

materialet föregreps av tidigare teoristudier för att erhålla en förförståelse av den 

praktik vi valde att undersöka. Vi har således haft möjlighet att anpassa och tolka 

empiri och teori efter varandra. Anpassningen gjordes genom att vi studerade tidigare 

forskning inom ämnet och identifierade vilka brister det fanns i forskningen. Innan vi 

fastställde vår teoretiska referensram valde vi att börja vår empiriinsamling med en 

mejlintervju innehållande några övergripande frågor. Det gav oss möjlighet att 

anpassa den teoretiska referensramen ytterligare innan vi gick vidare med fortsatta 

empiristudier. 

 

Den abduktiva ansatsen torde även vara den metod vilken används vid många 

fallstudier. Det beror på att metoden tolkar ett enskilt fall utifrån ett hypotetiskt 

mönster och genom tolkningen förklarar fallet ifråga (Alvesson och Sköldberg 2008) 

vilket leder oss in på vår valda undersökningsdesign. 

 

 

2.4 Fallstudie 
 

Vi har valt att genomföra forskningen genom en fallstudie vilken enligt Merriam 

(1994) fokuserar på att studera en specifik företeelse detaljerat, till exempel en 

händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Vi har valt att 

studera ett globalt IT-tjänsteföretag vilket tillhandahåller globala 

produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. 

Företaget finns i över 20 länder med dryga 13 000 medarbetare och en omsättning på 
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cirka 1,5 miljarder euro. Fallstudien har gjorts på ett av företagets lokala kontor 

vilket har cirka 120 verksamma konsulter.  

 

Fallstudien utgör vår undersökningsdesign vilken bland annat bestäms utifrån hur 

problemet är formulerat. I en fallstudie är det passande att studera ett problem som 

börjar med “hur” eller “varför” i jämförelse med en survey där önskan oftast är att 

besvara “vem”, “vad” eller “hur många” (Yin, 2014) där vi tog fäste vid hur en viss 

praktik förhåller sig i en viss kontext.   

 

Den främsta skillnaden mellan en fallstudie och andra typer av studier är antalet 

undersökta fall samt mängden av insamlad information, där en fallstudie går på 

djupet och samlar en stor mängd information om endast ett fall (Thomas, 2011). 

Fallstudieföretaget valdes eftersom de är representativa utifrån det valda ämnet då 

företaget har en uttalad och välutvecklad lärande kultur vilken framhåller vikten av 

kunskapsdelning. Vi ansåg därför att vi kunde få mycket djupgående information 

genom att endast studera det valda konsultföretaget. 

 

Thomas (2011) menar att det i vissa fall krävs en fallstudie för att gå in på djupet och 

ta hänsyn till flera möjliga samspelande faktorer. Fallstudier är således användbart 

för att belysa komplexa problem, vilket vi konstaterade gällde vår studie. Vi ansåg att 

fallstudie var det optimala valet för att vi ville få en rik bild av problemet vilket hade 

bristfällig tidigare forskning i teori och empiri. Forskning uttrycker dock att vid 

utförandet av en fallstudie finns det svårigheter att generalisera till andra fall, 

eftersom det är en specifik situation i en specifik kontext som studeras (Yin, 2014; 

Thomas, 2011; Merriam, 1994). Hur vi har hanterat möjligheten att generalisera 

utifrån valet av fallstudie framgår närmare under avsnittet “2.7 Forskningens 

trovärdighet”. 

 

 

2.5 Datagenerering 

 

Insamling av data kan göras på olika sätt och dess karaktär ter sig olika beroende på i 

vilket syfte data är insamlad. Primärdata är originell eftersom den är framtagen till 

den aktuella studien (Narayana Reddy et al. 2010).  Sekundärdata är däremot inte 
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originell eftersom data är insamlad av andra, i annat syfte och för annan studie. Att 

sekundärdata inte alltid har ett fastställt insamlingssyfte gör den problematiskt och 

svår att tolka (Narayana Reddy et al. 2010). Vi har därför valt att endast använda oss 

av primärdata för att eliminera eventuella misstolkningar och missuppfattningar 

användandet av sekundärdata skulle kunna orsaka resultatet av studien. Att använda 

primärdata är överlägset mot sekundärdata eftersom den är insamlad för den aktuella 

studien. Tidsaspekten gav oss utrymme att samla in den mängd av primärdata vi 

önskade, således såg vi ingen nödvändighet i att använda oss av sekundärdata. 

 

Vid valet av en kvalitativ forskningsansats, finns det vissa angreppssätt att tillgå för 

insamling av data vilka vanligtvis innefattar observationer, intervjuer och 

fokusgrupper (Widerberg, 2002). Vi har i studien antagit en kvalitativ 

forskningsansats och har därför valt att samla in primärdata utifrån individuella 

intervjuer och fokusgrupper.  

 

2.5.1 Fokusgrupper 

 

Vi valde att använda oss av en fokusgrupp eftersom vi ville möjliggöra för 

konsulterna att diskutera ämnet utifrån sina egna erfarenheter. Fokusgrupp är en 

diskussionsbaserad gruppintervju vars syfte är att utforska människors erfarenheter 

och åsikter kring specifika ämnen vilka är förvalda av forskaren (Stewart och 

Shamdasani, 2015; Hammar Chiriac och Einarsson, 2013). Det grundläggande syftet 

är att studera individers upplevelser av en speciell och konkret situation (Stewart och 

Shamdasani, 2015; Hammar Chiriac och Einarsson, 2013; Hartman, 2004; Goldman, 

1962). Att vi använde en fokusgrupp ligger således i linje med vårt valda ämne, där 

samtliga konsulter upplevde den svårdefinierade handlingen att dela tyst kunskap. 

Goldman (1962) benämner fokusgrupper för djupgående gruppintervjuer där två 

eller fler personer är sammankopplade genom social relation eller annan 

samhörighet. Förfarandet är en gedigen informationsinsamling vilken är mer extensiv 

än individuella intervjuer. Den närvarande moderatorn, samtalsledaren, upprätthåller 

fokus under insamlingen för att begränsa diskussionen till det förvalda 

diskussionsämnet samt uppmuntrar gruppen till fri diskussion och interaktion 

(Stewart och Shamdasani, 2015; Hammar Chiriac och Einarsson, 2013; Hartman, 

2004; Goldman, 1962).  
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Under fokusgruppen agerade vi mestadels stöttning till diskussionerna och ingrep i 

begränsad utsträckning för att tillåta respondenterna att fritt diskutera kring valt 

ämne. När gruppen frångick ämnet ledde vi dem in på rätt spår igen. Stewart och 

Shamdasani (2015) framhåller att användandet av fokusgrupp ger större utrymme till 

moderatorn att ta upp diskussionsämnen på nytt om inte tillräckligt djupgående 

diskussion gavs första gången. Resonemanget styrker vårt val av fokusgrupp i 

synnerhet till forskningsämnets svårdiskuterade karaktär. Hartman (2004) uttrycker 

att fokusgrupper till sin natur är en strukturerad metod för att framkalla 

ostrukturerade diskussioner.  

 

Individer i grupp influerar varandra vilket leder till att människor beter sig 

annorlunda när de är i grupp i jämfört med om de är själva (Forsyth, 2006). 

Fokusgrupp tillåter interaktion mellan individerna i gruppen vilket möjliggör för 

deltagarna att bygga vidare på sina egna resonemang utifrån vad andra individer 

uttryckt (Stewart och Shamdasani, 2015). Respondenterna tvingas således reflektera 

över tidigare förda resonemang och kan komma att ändra sin egen uppfattning. 

Fokusgrupper anses därför utvinna mer realistiska beskrivningar av vad människor 

tycker och tänker (Bryman och Bell, 2005). Att fritt och öppet diskutera kring ett 

ämne och inte tvingas ge specifika svar på specifika frågor bidrar även till en mer 

riktig bild av respondenternas åsikter, uppfattningar och perspektiv (Stewart och 

Shamdasani, 2015). Följaktligen bidrar fokusgrupper till rik datainsamling då 

synergin kan resultera i produktion av data och idéer vilka inte annars hade 

uppkommit (Stewart och Shamdasani, 2015; Hartman, 2004). Vår 

problemformulering behandlar tyst kunskap vilket enligt forskning är svår att 

uttrycka eftersom den till viss del är omedveten. I hänseende till problemets 

komplexitet uppfattade vi att fokusgrupper genom sin diskussionsbaserade karaktär i 

högre grad kunde generera trovärdiga uppfattningar om spridning och användning av 

tyst kunskap än vad enbart individuella intervjuer kunde bistå med.  

 

En fokusgrupps användbarhet och trovärdighet påverkas av hur väl deltagarna känner 

sig bekväma i gruppen. En begränsning med fokusgrupp kan vara att det finns en 

eller flera respondenter vilka är dominanta och talar hela tiden vilket gör att vissa 

respondenter inte kommer till tals i lika stor utsträckning (Stewart och Shamdasani, 

2015). Forskare menar att det är moderatorns uppgift att se till att alla kommer till 
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tals (Hammar Chiriac och Einarsson, 2013). Att använda oss av en fokusgrupp har 

ställt krav på oss som moderatorer att vara väl förberedda innan vi höll fokusgruppen 

vilket krävde att vi var pålästa om praktik inför ledandet och strukturerandet av 

fokusgrupp. Att verka för en god diskussionsmiljö och begränsa vissa respondenters 

talutrymme och uppmuntra andra till att tala var således viktiga komponenter när vi 

höll fokusgruppen. Att de förda diskussionerna i gruppen inte är oberoende av 

varandra begränsar möjligheten för forskarna att kunna dra slutsatser och 

generalisera utifrån svaren och de förda diskussionerna (Stewart och Shamdasani, 

2015).   

 

2.5.2 Individuella intervjuer 

 

Den andra datagenereringsmetod vi valt är kvalitativa, individuella intervjuer. 

Intervjuerna benämns vara kvalitativa eftersom de förekommer vid kvalitativ 

forskning till skillnad från strukturerade intervjuer vilka oftast används vid 

kvantitativ forskning. Kännetecken för att intervjuerna är kvalitativa är att svaren 

ofta blir komplexa men också innehållsrika (Bryman och Bell, 2005). 

 

Syftet med kvalitativ intervju är att undersöka hur respondenten uppfattar och 

upplever omvärlden. Meningen med kvalitativ intervju är att täcka in både 

respondenternas uttalade beskrivningar av ett fenomen och det som sägs mellan 

raderna (Olsson och Sörensen, 2011). I en kvalitativ intervju eftersträvas beskrivning 

av respondentens upplevelser, känslor och handlingar (Olsson och Sörensen, 2011) 

således kan inte intervjuaren i en kvalitativ intervju i förväg avgöra vad som kan vara 

ett möjligt svar (Patel och Davidson, 2011). Genom att vi ville studera hur det 

arbetas med fenomenet tyst kunskapsdelning eftersträvade vi en viss öppenhet i 

svaren för att få en riklig bild av konsulternas upplevelser.  

 

Upplägget av intervjuerna har varit semistrukturerat med en relativt låg grad av 

standardisering. Vid helt standardiserade intervjuer ställs samma frågor, i samma 

ordning till alla respondenter. Ingen standardisering innebär att frågor formuleras 

under intervjun och ställs i den ordning vilken är lämplig för respondenten (Patel och 

Davidson, 2011). Vi har valt en låg grad av standardisering eftersom det gav oss 

möjlighet att omformulera frågorna så att de passade respektive respondent samt att 

vi kunde ställa frågorna i den ordning vilken var mest lämplig i situationen. Vi ansåg 
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dock att en viss grad av standardisering var nödvändig för att säkerställa att 

respondentens svar täckte upp allt vi efterfrågade. I en strukturerad intervju är 

frågorna utformade att lämna respondenterna litet utrymme att tolka frågorna medan 

de i en ostrukturerad intervju istället ger maximalt utrymme till respondenterna att 

svara med egna ord. En semistrukturerad intervju är således en blandning av 

strukturerad och ostrukturerad intervju, den är flexibel till sin karaktär men 

innehåller en viss struktur och kännetecknar en god kvalitet på datainsamling. I en 

semistrukturerad intervju ställs samma frågor till alla respondenter, men formen på 

frågorna kan anpassas efter situationen och svarets riktning är öppen (Gillham, 

2008). Det gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor vilket var nödvändigt för att 

respondenterna skulle ge oss innehållsrika men fokuserade svar när vi ansåg att 

respondenten behövde utveckla svar.  

 

Användandet av intervjuer kan ge en begränsad bild av ett fenomen och måste 

således behandlas därefter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). Intervjun 

kommer att påverkas av det emotionella tillstånd respondenter är i vilken påverkar 

den givna informationen där respondenten antingen har en vilja att behaga eller 

motarbeta intervjuaren (Narayana Reddy et al., 2010). Det går heller inte ta för givet 

att människor faktiskt gör vad de säger (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). 

Vanligtvis har intervjuaren ofta förväntningar på intervjun men eftersom en intervju 

är ett resultat av ett samtal, vid en viss tidpunkt och plats kan andra syften än vad 

intervjuaren hade tänkt sig uppkomma (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011; 

Narayana Reddy et al. 2010). Vi har således tolkat konsulternas svar med viss 

försiktighet och haft en kritisk syn då svaren som gavs kan ha varit mindre trovärdiga 

eller påverkats av konsulternas emotionella tillstånd. 

 

2.5.3 Urval till intervju och fokusgrupp 

 

Vi valde att använda oss av både individuella intervjuer och fokusgrupp för att de 

båda insamlingsmetoderna skulle komplettera varandra. Vi valde även att genomföra 

uppföljningsintervjuer med de deltagande respondenterna i fokusgruppen sedan de 

fått god inblick i det komplexa ämnet och således kunde ge mer djupgående svar i 

uppföljningsintervjuerna. Vi ville även genomföra individuella intervjuer med 

deltagarna eftersom det var första gången vi genomförde en fokusgrupp och vi insåg 

utmaningen att verka för en avslappnad miljö och ett öppet diskussionsklimat. 
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Tanken var att konsulterna dels efter ytterligare betänketid skulle kunna föra mer 

djupgående resonemang inom området och samtidigt känna sig mer bekväma.  

 

Urvalet av respondenterna gjordes utifrån fritt deltagande och intresse från 

respondenterna själva samt snöbollsurval vilket enligt Bryman och Bell (2005) syftar 

till när initialt valda respondenter föreslår ytterligare kontakter. I tabellen nedan 

framgår studiens deltagande respondenter. 

 

Yrkesroll Antal år i 

företaget 

Deltagande 

 

Konsultchef/Verksamhetskonsult 8 år Mejlintervju, fokusgrupp 

Projektledare 15 år Fokusgrupp, individuell intervju 

Projektledare 12 år Fokusgrupp, individuell intervju 

Mjukvaruingenjör 10 år Fokusgrupp, mejlintervju 

Mjukvaruingenjör 7 år Fokusgrupp, individuell intervju 

Projektledare 11 år Individuell intervju 

Projektledare 10 år Individuell intervju 

  

 

I fokusgruppen diskuterade konsulterna utifrån fyra ämnen vi valt ut på förhand; 

arbetsmiljön/arbetsklimat, kunskapsdelning, erfarenhetsbaserad kunskap och utbyte 

av kunskap mellan olika projektteam. Intervjufrågorna i uppföljningsintervjuerna 

byggde vidare på diskussionerna från fokusgruppen. Vi tog upp frågor vilka inte 

getts tillräckligt utrymme eller där vi ansåg att resonemang kunde utvecklas 

ytterligare. I de individuella intervjuerna med respondenterna som inte deltog i 

fokusgruppen utgick vi från samma fyra ämnen men ställde istället mer specifika 

frågor.  

 

Vi upplevde att fokusgruppen möjliggjorde för de deltagande konsulterna att 

diskutera och reflektera väl utifrån tidigare förda resonemang. Fokusgruppen gav oss 

således en djupare förståelse för hur konsulterna hanterade tyst kunskapsdelning 

mellan projektteam. Det var dock bra att vi hade uppföljningsintervjuer eftersom 

klimatet under fokusgruppen var aningen stelt och vissa respondenter uttryckte sig 

med försiktighet.  Med hjälp av uppföljningsintervjuerna kunde vi därför ställa 

vidare frågor vi inte fick besvarade under fokusgruppen. När respondenterna kände 

sig bekväma i fokusgruppen fick vi ut mest information vilket gjorde att vi med 
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fördel hade kunnat ha två fokusgrupper istället för intervjuer. En andra fokusgrupp 

hade även gjort att vi blivit mer bekväma i vår roll som moderatorer och vi hade 

kunnat leda diskussionerna i fokusgruppen på ett bättre sätt.  

 

 

2.6 Hantering av data  

 

Den kvalitativa metodens sista fas är begreppsbildning (Eneroth, 1984). Fasen 

innebär att allt insamlat empiriskt material måste sammanfattas till begrepp som 

beskriver undersökningen, det vill säga kodning av empiri. För att göra det måste 

data först grupperas i olika kvaliteter för att den ska vara begriplig och hanterbar 

(Eneroth, 1984; Rennstam och Wästerfors, 2011). För att kunna gruppera data i olika 

kvaliteter började vi med att transkribera allt inspelat material från intervjuer och 

fokusgrupp. Genom diskussion med varandra kopplade vi samman respondenternas 

liknande argument, syftningar och talspråk och kategoriserade dem under olika 

kvaliteter. 

 

Alvesson och Kärreman (2011) menar att en kvalitativ studie endast redovisar data 

vilken är relevant för forskarnas förda argument och resonemang inom det valda 

forskningsområdet. Rennstam och Wästerfors (2011) argumenterar för reducering av 

insamlad data genom att hävda att forskare omöjligt kan tillgodogöra sig allt material 

och att det därför är väsentligt att endast välja ut relevant material till den aktuella 

studien. Tolkning görs sedan utifrån den utvalda datagenereringen medan en 

kvantitativ undersökning istället ämnar redogöra för samtlig data som uppkommit 

under insamlingen (Alvesson och Kärreman, 2011). Genom att vi har valt en 

kvalitativ forskningsstrategi är vi tolkande i vår beskrivning av data och har endast 

tagit med relevant data i hänseende till vår problemformulering för att bli specifika i 

vår studie.  

 

När vi strukturerat vår data i olika kvaliteter samt reducerat data så endast relevant 

material kvarstod, återstod analytisk kodning av data. Kodning är när koppling sker 

mellan insamlad data och teori vilken sedan kategoriseras (Alvesson och Sköldberg, 

2008) eller skapar så kallad begreppsbildning (Eneroth, 1984). Insamlad data måste 

således analyseras och tolkas för att kunna sättas i sammanhang (Alvesson och 



  
 

18 

Sköldberg, 2008) samt bilda argumentation vilket utgör det resultat forskarna 

kommer fram till (Rennstam och Wästerfors, 2011). Vår analytiska kodning bestod 

av att genom diskussion med varandra gruppera respondenternas liknande argument, 

syftningar och talspråk till teoretiska fenomen och begrepp. Tidigare forskning av 

konsulters osäkerhet är begränsad, varför vi i vår analytiska kodning har tolkat 

konsulternas uppfattning utifrån den teori vi funnit samt att vi i högre utsträckning 

fört egna resonemang.  

 

 

2.7 Forskningens trovärdighet 

 

Forskning och empiriska undersökningar innebär nästan alltid en störning av en 

naturlig miljö eller situation (Jacobsen, 2002). Vi var således tvungna att ställa oss 

frågande till hur störningen påverkade studien och hur vi kunde garantera att 

resultatet blev rättvisande. För att bedöma och utvärdera kvalitativ forskning krävs 

det att se till studiens trovärdighet i syfte att avgöra forskningens kvalitet (Bryman 

och Bell, 2005). Forskarna nämner vidare att den kvalitativa forskningens 

trovärdighet avgörs utifrån ett antal faktorer, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

2.7.1 Tillförlitlighet 

 

För att undersökningen ska gå att lita på måste den vara genomförd på ett sätt som 

väcker tillit (Jacobsen, 2002). Forskningen måste bedrivas på ett sådant sätt att den 

kan förstås och bedömas genom tydliga beskrivningar och dokumentation (Yin, 

2013). Vi har därför noggrant beaktat meningsstruktur och formulering för att 

simplifiera beskrivningar för läsaren.  

 

Enligt Yin (2013) krävs det även att forskningen bedrivs på ett metodiskt sätt, det vill 

säga genom en ordnad mängd forskningsprocedurer för att minimera slarvigt arbete 

samt att forskarna faktiskt håller sig till de framtagna, redovisade beläggen. För att 

forskningen ska vara giltig bör data sammanfattas och framställas på ett sådant sätt 

att forskningens genomförande blir tydligt (Eneroth, 1984). Vi har följt 

forskningsproceduren enligt sedvanlig ordning, vilket initialt framgår i uppsatsens 

innehållsförteckning och sedan följs av flödet i resonemang och disponering av 
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kapitel. Inledningsvis har vi identifierat ett teoretiskt problem och teoretiskt glapp 

vilket drev vår problemformulering och vårt syfte i uppsatsen. Forskningsproblemets 

karaktär styrde i sin tur upplägget av det metodologiska genomförandet i uppsatsen. 

Den teoretiska referensramen byggdes upp och genom studier av 

konsultverksamheten skapade vi vår empiri. Relationen mellan teori och empiri 

gjordes i analyskapitlet vilket resulterade i våra slutsatser och implikationer för 

framtida forskning. 

 

2.7.2 Överförbarhet 

 

En forsknings överförbarhet behandlar hur väl den bedrivna forskningen i det 

aktuella sammanhanget kan relateras, appliceras och tillämpas på andra fall i andra 

kontext (Jacobsen, 2002). Forskningens överförbarhet anger alltså i vilken grad den 

aktuella studien kan säga något om en större population eller miljö än just den som 

har studerats (Svensson och Ahrne, 2011). Möjligheterna att överskrida det 

avgränsade fallet kan påverka hur relevant och viktig en studie upplevs vara och 

försiktiga bedömningar måste göras vid tillämpning till andra situationer eller 

organisationer. Just bristen på generaliserbarhet brukar av kritiker lyftas fram som 

den kvalitativa studiens svagheter (Svensson och Ahrne, 2011; Lindgren 2008). Vi 

har haft förståelse för studiens begränsade möjlighet att generaliseras till andra 

studieobjekt och miljöer på grund av att vi valt att studera ett specifikt fall i en 

specifik kontext enligt den kvalitativa undersökningens utformning. Dock resonerar 

Lindgren (2008) att det i viss mån går att generalisera kvalitativa studier beroende på 

vad det är för studie och i vilken grad önskan är att generalisera. Resultatet som 

presenteras i fallstudier generaliserar snarare till förväntningar än formaliserade 

förutsägelser (Lindgren 2008). Vi har generaliserat med försiktiga antydelser till 

förutsägelser och har snarare uttryckt förväntningar. Det har gjorts på grund av 

ämnets komplexitet och utifrån den kvalitativa fallstudiens brist att kunna 

generalisera. Vi har således uttryckt oss med försiktighet gällande forskningens 

överförbarhet och har förståelse för att andra kontextuella faktorer kan påverka 

utfallet i en annan miljö än i den vi valt att studera.  
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2.7.3 Pålitlighet 

 

Forskarna måste kunna klargöra att forskningen har bedrivits på ett riktigt sätt 

(Eneroth, 1984). För att utomstående ska kunna bedöma om forskningen är pålitlig 

måste det finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i 

forskningsprocessen (Bryman och Bell, 2005). Data och insamlingsmetoder bör 

tydligt synliggöras för att utomstående ska ges möjlighet att granska forskningen och 

följa med i resonemang (Eneroth, 1984). Bedömning av de utförda procedurerna och 

i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är berättigade kan sedan göras. Vi har 

därför genomgående under studien varit transparenta genom rikliga beskrivningar, 

citat och tydlighet för att återge det insamlade materialet och tidigare forskning på ett 

rättvist sätt för att studien ska inneha en hög grad av pålitlighet.  

 

2.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

 

Om studien genomförts på ett konfirmerande sätt betyder det att forskningen 

bedrivits i god tro och att forskarna inte medvetet har låtit sina egna värderingar och 

åsikter spegla varken det framställda materialet eller datagenereringen (Bryman och 

Bell, 2005; Eneroth, 1984). Eneroth (1984) resonerar kring problematiken att tolka 

en text utan att lägga in personliga värderingar i tolkningen och menar att det kan 

leda till missförstånd vilket är problematiskt för utfallet av studien. Vi har således 

antagit en tolkande ansats men med stor försiktighet för att inte lägga in egna 

värderingar utan hållit oss till att tolka teori och empiri mot varandra enligt vad vi 

funnit, vad vi inte funnit och vilka slutsatser vi kunnat fatta utifrån detta. 

 

 

2.8 Forskningsetik 

 

Inom forskning kan det ibland vara komplext att utröna i vilka fall uppförande är rätt 

eller fel. Det rätta för någon kan vara fel beteende enligt någon annan (Thomas, 

2011). För att undvika att etiska och moraliska oklarheter skulle uppstå under 

forskningsprocessen har vi varit noggranna med att följa de krav mot deltagarna som 

finns inom forskningsetiken. Det finns främst fyra krav att ta hänsyn till gentemot 

deltagarna, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kalman och Lövgren, 2012). Vid inledande kontakt med 
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konsultföretaget framförde vi syftet med studien och hur mycket deltagande vi 

behövde från dem. Vi skickade även ett utförligt mejl med ytterligare information vi 

ansåg var nödvändig för att undvika missförstånd och för att säkerställa ett bestående 

intresse från respondenterna. Samtycke uppstår efter informationskravet vilket 

framhävs vara central när det kommer till deltagarnas integritet och 

självbestämmanderätt (Kalman och Lövgren, 2012). Förutom att informerat 

samtycke värnar om integriteten anses det också vara nödvändigt för kvaliteten på 

kunskapen. Datagenerering från ofrivilliga forskningsdeltagare kan få konsekvenser 

av bristande djup och innehåll (Kalman och Lövgren, 2012). Eftersom vi har gjort en 

kvalitativ studie var det av största vikt för oss att informationen från deltagarna var 

innehållsrik och utförlig, därför valde vi att använda oss av respondenter med genuint 

intresse av studiens ämne samt med intresse och vilja att delta i studien.  

 

Konfidentialitetskravet behandlar hur hantering av data ska gå till, hur den förvaras 

samt hur slutresultatet ter sig (Kalman och Lövgren, 2012). Vi tydliggjorde därför 

från början för våra respondenter att uppsatsen skulle publiceras. Vi gav både dem 

och fallföretaget anonymitet för att ge respondenterna trygghet i att dela information. 

Kalman och Lövgren (2012) menar att om deltagarna kan lita på forskaren ger det 

öppnare och fylligare information och det kopplas återigen till kvalitet och integritet 

på kunskapen som delges. Det har således varit av betydelse för slutresultatet av 

forskningen att respondenterna har litat på att vi hanterat informationen på ett korrekt 

sätt. Det sist nämnda kravet enligt Kalman och Lövgren (2012) är nyttjandekravet 

vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till det givna 

forskningsändamålet för att värna om deltagarnas integritet. Genom att säkerställa att 

uppgifterna endast nyttjas till vår forskning värnar vi om respondenternas och 

företagets integritet.  

 

Det finns forskningsetiska prövningar där den uppskattade kunskapsvinsten vägs 

gentemot medförda risker med forskningen. Höga krav ställs på kvalitet och 

vetenskaplig förankring, således betraktas ovetenskaplig forskning som oetisk. 

Kandidatuppsatser inom universitet och högskola innefattas dock inte av 

etikprövningslagen (Kalman och Lövgren, 2012). Vi har därför, med hjälp av 

handledare och examinator, tagit stort ansvar för att forskningen har bedrivits på ett 

etiskt och moraliskt sätt.  
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3 Teoretisk referensram  
 

Kapitlet utgörs av teorier vi har tillämpat i vår studie. Kapitlet inleds med tidigare 

forskning vilken bedrivits inom kunskap och avslutas med teorier om osäkerhet. 

Forskningen är främst inriktad på kunskapsintensiva företag med särskilt fokus på 

konsultverksamheter.  

 

 

3.1 Kunskapens betydelse och komplexitet 

 

Kunskap kan förstås som en berättigad personlig uppfattning. Kunskap är inte fakta 

eller verklighet, det är en övertygelse om vad som är trovärdigt och korrekt vilket har 

uppkommit från erfarenheter (Platon i Nonaka och Takeuchi, 1995). Vid användning 

av kunskap byggs kunskapen på ytterligare istället för att förbrukas vilket gör 

kunskap kumulativ (Inkpen, 2008). Kunskap kan ha flera ägare och är inneboende 

hos individer vilket gör det svårt att reglera och kontrollera kunskap samt veta hur 

den överförs. Kunskapens värde drivs av användandet, desto mer den används eller 

kan användas i framtiden, desto mer värdefull blir den (Inkpen, 2008).  

 

Kunskap och information används ofta i liknande sammanhang trots att det finns en 

befintlig distinktion (Nonaka och Takeuchi, 1995). Information blir till kunskap först 

när den givna informationen sätts i ett logiskt och förståeligt sammanhang (Almedia 

och Soares, 2014), kunskap är således kontext-specifik och relationsbaserad (Nonaka 

och Takeuchi, 1995). När information kan verifieras och relateras till erfarenheter 

eller när informationen behövs för att slutföra eller lösa en uppgift, blir information 

till kunskap (Almedia och Soares, 2014). 

 

3.1.1 Arbete med kunskap - arbete med Knowledge Management 

 

Nonaka och Takeuchi (1995) identifierar knowledge management som processen att 

applicera systematiska tillvägagångssätt för att fånga, strukturera, leda och sprida 

kunskap i en organisation. Dalkir (2011) menar vidare att knowledge management 

bidrar till att kunskapen anpassas, används och förvaras. Individens färdigheter, 

kompetenser, tankar, innovationer och idéer utgör kunskapen inom organisationen 
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och genom aktivt arbete med kunskapen skapas en mer produktiv och effektiv 

organisation (Dalkir, 2011). 

 

Dalkir (2011) anger att det finns flera definitioner av knowledge management vilka 

ter sig annorlunda beroende på vilket perspektiv som antas. Dalkir (2011) 

sammanfattar knowledge management arbete i sju olika i komponenter; 

 

1. Att skapa ny kunskap genom exempelvis forskning och utveckling. 

2. Uppköp av kunskap och processer genom exempelvis uppköp av företag, 

material eller inhyrning av konsult. 

3. Överföra kunskap vilket vanligen görs genom kurser och utbildningar där en 

begränsad mängd kunskap överförs till en viss grupp. 

4. Kunskapsdelning mellan individer genom att tillgängliggöra kunskap för fler i en 

kontinuerlig process. 

5. Planer och strategier för praktiskt användning av kunskap.  

6. Tillämpning av kunskap på rätt sätt i rätt situation. 

7. Förvara och bibehålla kunskap. 

 

Komponenterna skapar behov av genomtänkta och systematiska tillvägagångssätt för 

att bearbeta och utveckla organisatorisk kunskap (Dalkir, 2011). 

 

 

3.2 Särskiljande av kunskap 

 

Utifrån Polanyis “We can know more than we can tell” (Polanyi, 1966:4) skiljer 

forskning på två olika typer av kunskap, tyst respektive objektiv kunskap (Ambrosini 

och Bowman, 2001). Objektiv kunskap kan enkelt delas mellan personer, skrivas 

ned, kodifieras, förklaras samt är inte specifik för personen som innehar den. 

Forskare benämner objektiv kunskap på olika sätt men en vedertagen benämning är 

explicit kunskap (Ambrosini och Bowman, 2001). Enligt Nonaka och Takeuchi 

(1995) är explicit kunskap formell och systematisk vilket gör den enkel att dela och 

kommunicera. Polanyi (1966) menar att tyst och explicit kunskap inte är helt separata 

och ingen kunskap kan vara endast explicit. För att definiera vad tyst kunskap är 

jämför dock forskare med explicit kunskap. Nonaka och Takeuchi (1995) uttrycker 
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däremot att tyst kunskap i princip är motsatsen till explicit eftersom kunskapen är 

problematisk att dela, informell och högst personlig. 

 

3.2.1 Tyst kunskap ur olika perspektiv 

 

Enligt Polanyi (1966) härstammar all vetenskaplig kunskap från tyst kunskap. Tyst 

kunskap kommer till stor del från erfarenheter och är subjektiv till sin natur. 

Kunskapen skapas i en specifik och praktisk kontext (Nonaka och Takeuchi, 1995). 

Tyst kunskap består delvis av tekniska färdigheter, det vill säga vetskap om 

genomförande, vilket är svårt att förklara. Kunskapen består även av en kognitiv 

dimension och innefattar övertygelser och perspektiv djupt rotade hos individer 

vilket påverkar hur de ser på omgivningen. Den kognitiva dimensionen av kunskap 

tas ofta för given och är därför svår att identifiera (Nonaka och Takeuchi, 1995). 

Swart och Kinnie (2003) delar upp tyst kunskap i två dimensioner varav den ena är 

teknisk tyst kunskap. Den tekniska dimensionen tar hänsyn till hur vetskapen 

uppkommer från första början. Dimensionen har tidigare liknats vid explicit kunskap 

men hävdas vara nästintill omöjlig att identifiera vilket gör att den endast kan läras ut 

genom praktiskt utövande med hjälp av andra.  

 

 

3.3 Att dela tyst och explicit kunskap 
 

För att öka organisatorisk kunskap bör organisationer arbeta aktivt med 

kunskapsdelning (Swart och Kinnie, 2003; Boer et al. 2010) vilken innefattas av 

både tyst och explicit kunskap (Mueller, 2015; Chow och Chan, 2008; Chow, 2012). 

Kunskapsdelning handlar om att tillgängliggöra kunskap till fler inom organisationen 

och innefattas av att förse eller ta emot kunskap, veta hur genomförande går till samt 

ge feedback (Swart och Kinnie, 2003). Kunskapsdelning handlar om viljan att 

assistera och hjälpa andra samt mottagande av kunskap (Chow, 2012). 

Kunskapsdelning är socialt interaktiv och komplex (Mueller, 2015) eftersom den 

innefattas av interpersonella relationer och sociala interaktioner (Lin et al. 2012). 

Kunskapsdelning är sålunda en gemensam aktivitet av givande och tagande (Mueller, 

2015). 
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Det huvudsakliga syftet med kunskapsdelning är att omvandla individers kunskap till 

organisatorisk kunskap (Chow och Chan, 2008) för att nödvändig information inte 

ska gå förlorad (Chow, 2012). Boer et al. (2010) menar vidare att desto mer 

kunskapen anses tillhöra organisationen, desto större vilja har medarbetarna att dela 

kunskap med andra. För att omvandla kunskapen spelar lärande en central roll vilket 

sker genom organisatorisk interaktion mellan medarbetarna i formella och informella 

forum samt genom observation (Chow, 2012; Almedia och Soares, 2014).  

 

3.3.1 Tyst kunskapsdelning 

 

Kunskapsdelning innefattas av både explicit och tyst kunskap (Mueller, 2015; Chow 

och Chan, 2008; Chow, 2012) däremot framhävs vissa faktorer stå i starkare relation 

till främjandet av tyst kunskapsdelning vilka presenteras nedan. 

 

Tyst kunskap är till sin natur svår att artikulera och förklara (Nonaka och Takeuchi, 

1995) varför kollaborativa aktiviteter är betydande för att dela kunskapen (Chow, 

2012). Att lära från varandras erfarenheter, teamarbete, frekvent face-to-face 

interaktioner samt dialoger är primära mekanismer för utbyte av tyst kunskap och 

expertis (Chow, 2012). Tyst kunskap delas effektivast i informella forum men även 

genom praktisk övning och observation (Chow, 2012; Swart och Kinnie, 2003). 

 

Individers vilja att dela med sig av tyst kunskap uppmuntras av sociala nätverk och 

delade mål där social samhörighet och goda relationer till sina kollegor är väsentliga 

faktorer (Chow och Chan, 2008; Chow, 2012). En arbetsmiljö som främjar spridning 

av tyst kunskap innefattas av en kollaborativ och samarbetande kultur. En sådan 

kultur integrerar medarbetarna med varandra och främjar nära samarbete med sina 

kollegor vilket inger förtroende. Följaktligen bidrar kulturen med att tävlingsandan 

mellan de anställda minskar och villighet att dela kritisk information ökar, vilka 

samtliga är faktorer vilka gynnar tyst kunskapsdelning (Chow, 2012). 

 

3.3.2 Hög grad av tysthet försvårar delning 

 

Ambrosini och Bowman (2001) benämner tyst kunskap för tysta färdigheter och 

menar att kunskapen kan graderas utefter hur svår den är att kommunicera. 

Författarna menar att kunskapen inte endast är explicit eller tyst. 
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De två extrempunkterna i modellen är explicita färdigheter och djupt inrotade tysta 

färdigheter. De explicita färdigheterna kan enkelt kommuniceras och delas medan 

helt tysta färdigheter är otillgängliga för innehavaren och kan således inte 

kommuniceras. Punkterna däremellan är däremot tillgängliga i olika hög grad. De 

tysta färdigheterna som kan artikuleras har någon gång varit explicita färdigheter 

men har med tiden omvandlats till tysta. Kunskap som någon gång blivit inlärd 

genom dokumentation eller utbildning kan över tid bli tyst om den inte artikuleras. 

Färdigheterna är följaktligen möjliga att komma åt genom att ifrågasätta utförande. 

Tysta färdigheter som kan artikuleras, om än ofullständigt, kan uttryckas på andra 

sätt än genom förklaring (Ambrosini och Bowman, 2001) exempelvis genom 

observation (Nonaka och Takeuchi, 1995).  

 

 

3.4 Organisatoriska förutsättningar gynnar delning av tyst och 
explicit kunskap 
 

I organisationer där det finns starka relationer mellan individer och där individen är 

prestigelös samt identifierar sig med organisationen innehas ett kollaborativt klimat 

(Boer et al. 2010). Ett kollaborativt klimat står i relation till kunskapsvänlig kultur 

med öppenhet, innovation och vilja att dela med sig av kunskap (Suppiah och 

Sandhu, 2010; Akhavan och Zahedi, 2014). En kunskapsvänlig kultur föranleds av få 

formella barriärer som bidrar till interaktion mellan olika delar av organisationen 

(Van de Hooff och Huysman, 2008). Chow och Chan (2008) menar att den sociala 

dynamiken mellan organisationens medlemmar och utformningen av det dagliga 
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arbetet påverkar hur kunskapsdelning ter sig. Om det finns starka sociala nätverk och 

delade mål på arbetsplatsen uppfattas kunskapsdelning bli en norm och görs 

följaktligen mer frekvent (Chow och Chan, 2008). Kulturella attribut vilka 

uppmuntrar kunskapsdelning är informalitet, god kommunikation och en öppenhet 

till att överföra lärande och ta emot kunskap (Chow, 2012). 

 

Kommunikation har en central roll i kunskapsdelning eftersom individer genom 

sociala interaktioner kommunicerar kunskap mellan sig (Mueller, 2015). 

Kommunikationen kan till stor del kommuniceras muntligt men även skriftligt i form 

av dokumentation, riktlinjer och handböcker (Chow, 2012). Kommunikationen kan 

upprätthållas i ett tekniskt informationssystem (Suppiah och Sandhu, 2010) vilken 

tillåter att lagrad information tillgängliggörs för andra konsulter än enbart de som 

arbetar i ett gemensamt projektteam (Mueller, 2015).  

 

Ledningen kan inte påverka kunskapsdelning men kan stimulera och skapa 

förutsättningar för social kontext och sammanhang vilka bidrar till att individer delar 

kunskap (Van de Hooff och Huysman, 2008). När exempelvis ledningen verkar för 

en inspirerande, öppen och förtroendefull miljö kan det uppmuntra medarbetarna att 

dela med sig av sin kunskap (Akhavan och Zahedi, 2014). Huvudansvaret för att 

kunskapsdelning faktiskt ska ske i praktiken ligger dock på medarbetarna. 

Medarbetarna måste känna nödvändighet att kontakta andra och se att de kan nyttjas 

av kontakten för att dela med sig av kunskap till andra (Mueller, 2015).   

 

 

3.5 Möjliga Knowledge Management strategier: kodifiering eller 
personifiering 
 

Inom Konsultorganisationer kan två olika knowledge management strategier 

användas för att hantera kunskap; kodifiering eller personifiering. Vilken strategi 

som är lämplig beror till stor del på vilket värde de vill skapa för sina kunder, det vill 

säga vilken konkurrensstrategi som antas (Hansen et al. 1999).  

 

För konsultverksamheter där standardiserade lösningar erbjuds till kund är 

kodifieringsstrategin att föredra. Arbete sker med att utveckla och effektivisera 

lösningar för att skapa högre värde för kund. Med kodifieringsstrategin sker 
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kunskapshantering från individ till dokument, oftast genom ett utvecklat elektroniskt 

system där kunskapen beskrivs, lagras och sprids. Användning av 

personifieringsstrategi är lämplig för organisationer där konkurrensstrategin är att 

tillhandahålla nya, kreativa lösningar till kund genom individuell expertis. 

Personifieringsstrategin fokuserar på kunskapsutbyte mellan individer och ämnar 

utveckla nätverk där tyst kunskap kan delas (Hansen et al. 1999).  

 

Hansen et al. (1999) uttrycker att det inte är optimalt att använda båda strategierna 

och hävdar att strategi bör väljas utifrån vilket värde som önskas levereras till kund. 

Författarna uttrycker att båda strategierna kan förekomma men att en strategi borde 

vara dominant och den andra endast användas som komplement.  

 

 

3.6 Att dela kunskap mellan olika projektteam  
 

Arbetet i projektteam skapar ny kunskap genom vad medlemmarna i projektet 

lyckats leverera. Kunskap skapas även indirekt eftersom resultatet föranleds av en 

lärandeprocess vilken genererar ny kunskap till individerna inom projektet (Lampel 

et al. 2007; Almedia och Soares, 2014). Det som framkommer inom ett specifikt 

projekt kan likväl förbättra organisationens processer och rutiner i stort. Det är 

viktigt att dela kunskap mellan projekt för att undvika återupprepning av tidigare 

gjorda misstag (Almedia och Soares, 2014). Författarna konstaterar således att 

projektteam aktivt bör arbeta med kunskapsdelning för att förbättra organisatorisk 

prestanda. Ett projektteams medlemmar kan endast engageras i självinitierad 

kunskapsdelning mellan projekt om det från ledningens sida tillåts en viss grad av 

självstyre och självständighet (Mueller, 2015). 

 

Komplexiteten ligger i att mobilisera kunskapen ut från det specifika projektteamet 

till resterande konsulter inom verksamheten (Almedia och Soares, 2014). Tagliaventi 

och Mattarelli (2006) menar att det är viktigt att individerna interagerar, delar 

kulturella värderingar och innehar en operationell närhet för att delning av kunskap 

ska vara möjlig mellan projekt. Mueller (2015) hävdar att en kollaborativ kultur bör 

ligga till grund för att möjliggöra kunskapsdelning mellan olika projekt för att 

kunskapen ska spridas till resterande medarbetare inom organisationen. Inkpen 

(2008) hävdar att det är svårt att arbeta likriktat eftersom projekt till sin natur är olika 
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i form av personsammansättning, arbetsvana, arbetsdynamik samt har olika riktlinjer 

för budget och uppgiftsplanering. Mueller (2015) menar vidare att det en komplexitet 

med att inneha en gemensam kultur i en organisation bestående av flera olika projekt 

till följd av existerande subkulturer. Pretorius och Steyn (2005) menar att det 

följaktligen kan bli utmanande för individerna att förstå och kommunicera sin 

specifika kunskap till varandra eftersom individerna har olika erfarenheter. 

 

 

3.7 Vikten med tillit i relationer 
 

Tillit är ett psykiskt tillstånd vilket innefattar sårbarhet baserat på positiva 

förväntningar av andras intentioner och beteende (Rosseau, 1998). En typ av tillit är 

relationsrelaterad och finns mellan individer vilka kontinuerligt interagerat under en 

längre tid (Kadefors, 2004). Laan et al. (2011) menar vidare att det blir enklare att 

dela information och kunskap om utförande om tillit ligger till grund.  

 

Det finns psykiska och sociala risker med tillit (Kadefors, 2004) vilka uppkommer 

till följd av sårbarhet i att förlita sig på att någon annan har rätt (Laan et al. 2011). 

Kadefors (2004) menar att tillit inte endast är relaterat till en person utan även till 

omständigheter och omgivning. Om tillit finns till en kollega i en viss situation, 

samband eller vid ett visst beslut, behöver det inte innebära att samma tillit finns vid 

andra omständigheter. Tillit kan vara relaterad till kunskapen en annan individ 

besitter vilken kontinuerligt måste bevisas korrekt för mottagaren (Kadefors, 2004). 

Brist på tillit kan uppkomma om medarbetarna inte har tillräcklig kontakt med sina 

kollegor. Tillit krävs för att medarbetarna ska känna sig trygga med att dela med sig 

av sin kunskap både inom projekt men också mellan projekt (Pretorius och Steyn, 

2005). 

 

 

3.8 Olika perspektiv på osäkerhet  
 

En bred definition av osäkerhet är brist på exakt vetskap (Ross et al. 2013). 

Osäkerhet kan vidare definieras som brist på tillräcklig kunskap gällande dåtid, nutid, 

framtid eller hypotetiska händelser (Driskill och Goldstein, 1986). Osäkerhet kan 
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innefatta okunskap om specifik fakta eller utförande. Information i sig kan inte 

möjliggöra för människor att hantera osäkerhet utan måste upplevas enligt någons 

perspektiv samt tolkas i en viss kontext (Driskill och Goldstein, 1986). Confidence är 

självförtroende, tillit och trygghet och är en känsla av att känna sig säker (Ross et al. 

2013) vilket skulle kunna uppfattas vara motsatsen till osäkerhet. 

 

Även om individer innehar lämplig information och vetskap om genomförande har 

de kanske inte den övertygelse, attityd eller uppfattning vilken krävs för att slutföra 

uppgiften (Driskill och Goldstein, 1986). Osäkerhet är en tolkad uppfattning vilken 

inte delas av alla individer i en organisation. Osäkerheten förekommer således i olika 

dimensioner i form av personlig samt organisatorisk osäkerhet (Driskill och 

Goldstein, 1986). Personlig osäkerhet kan uppstå av förändringar eller ovissa utfall i 

framtiden. Om hänsyn inte tas till mänskliga behov och förväntningar vid 

implementering av strategisk kommunikation utvecklas personlig osäkerhet (Driskill 

och Goldstein, 1986). 

 

3.8.1 Osäkerhet i kunskapsintensiva företag 

 

De flesta kunskapsintensiva organisationer verkar i en omgivning med konstant 

osäkerhet (Alvesson, 1993). Begreppet kunskap innehåller ett symboliskt värde och 

kan därför skapa motsättningar. Det finns en osäkerhet i kunskapsarbete, vilket är en 

grundläggande dimension i kunskapsintensiva organisationer, således drabbas de av 

svårigheter till följd av osäkerheten (Alvesson, 1993). Att tillhandahålla ny och 

differentierad kunskap kräver att konsulter undersöker outforskade områden och 

ligger ett steg före för att skapa värde för kund (Anand et al. 2007). Det är även 

viktigt att konsulterna får stöttning och lämnas utrymme att ta initiativ och 

risktagande för att undersöka nya möjliga lösningar (Anand et al. 2007).  

 

Alvesson (1993) benämner osäkerhet som ambiguity där en dimension av 

osäkerheten är uncertainty. Författaren menar att uncertainty kan reduceras genom 

att samla in mer fakta och information medan ambiguity tar hänsyn till fler faktorer 

bland annat existerade övertygelser, förväntningar och uppfattningar. Alvesson 

(1993) anger tre typer av osäkerhet som finns i kunskapsintensiva organisationer; 

kunskap som institutionaliserad myt, kunskap som begränsat element samt osäkerhet 

i utfall.  
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Kunskap som institutionaliserad myt 

 

Fokus har skiftat från formell kunskap till att lyfta fram vikten av strategier för att 

övertyga möjliga kunder om expertis och rationalitet. Således har legitimitet en stor 

betydelse för kunskapsintensiva organisationer. Formell kunskap har fortfarande ett 

värde för kunskapsintensiva organisationer men kunder tar ofta den kunskapen för 

given och därför ligger fokus mer på att bli ansedd som expert än att faktiskt vara en 

(Alvesson, 1993).  

 
Kunskap som begränsat element 

 

Alvesson (1993) menar att det är idealiserat att hävda att arbete i kunskapsintensiva 

organisationer endast består av utveckling och applicering av avancerad kunskap. 

Exempelvis arbetar konsulter med många olika uppgifter och den största delen av 

deras arbete innefattar erfarenhetsbaserad anpassning till nya situationer än 

smalspårig expertis. För konsulter är det av största vikt att inneha interpersonella 

färdigheter för att kunna kommunicera, utveckla och behålla kontakter. De måste 

även uppfattas som hängivna och kompetenta att hantera osäkerhet och stress 

(Alvesson, 1993).  

 
Osäkerhet i resultat 

 

Kunder har ofta åsikter gällande lösning på problemet (Alvesson, 1993). Även om 

kunden är nöjd med utfallet är det inte säkert att konsulterna inom området är villiga 

att hålla med. Kunders övertygelser och förväntningar spelar dock stor roll för vad 

som anses vara framgångsrikt arbete av kunskapsintensiva organisationer. 

Svårigheten ligger i att avgöra om ett arbete är bra utfört genom att endast titta på 

utfallet. Institutionaliserade föreställningar, förväntningar och rykten har stor 

betydelse för hur kunskapsintensiva organisationers tjänster uppfattas av kunden 

(Alvesson, 1993). 
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4 Empiri 
 

I kapitlet kommer vi presentera empirisk data genererat från fokusgrupp och 

intervjuer på fallföretaget. Respondenterna och företaget är helt anonyma och vi har 

valt att kategorisera materialet utifrån innehållet. Tabellerna vilka presenteras har 

av oss urskilts utifrån respondenternas svar och kommer inte från 

företagsdokumentation.  

 

 

4.1 Konkurrensstrategi på fallföretaget 
 

Genom konsulterna erbjuds branschkunskap, teknologisk vision och innovativt 

tänkande inom informations- och kommunikationsteknologi. Det hävdas finnas en  

open source kultur i företaget vilket innebär att konsulterna ges tillit till att utöva sin 

kunskap kreativt. I företaget framhävs vikten av att utbyta idéer och drömmar samt 

att inneha passion för att lösa kunders problem. Konsulterna på det lokala 

fallföretaget är inriktat på telecom och bibehållandet av kunskap inom området har 

gjorts genom uppköp av andra företag. Många av företagets konsulter har sedan 

tidigare mångårig kunskap inom telecom och konsulterna levererar således kvalitet 

och mervärde till sina kunder. Konsulterna uttryckte att deras mångåriga erfarenhet 

gör att de många gånger besitter större kompetens än sina kunder. De ansåg att 

övertaget av kunskap verkar positivt för att kunna förutse vilka lösningar kund 

behöver. Att arbeta proaktivt kommer dock inte utan svårigheter, lösningen och 

ibland förfarandet uttrycktes vara oerhört kundstyrt. Inte sällan har kund upptäckt en 

trend vilken de vill ha levererat, utan större vetskap om lösningen är bra eller inte. 

Konsulterna måste leverera den efterfrågade lösningen även om den inte är den bästa 

för det unika fallet.  

 

I vilken utsträckning lösning till kund är standardiserad eller anpassad skiljer sig åt 

beroende på arbetsområde. Inom vissa arbetsområden arbetar konsulter med färdiga 

processer där konsulterna uppskattade att cirka 80-90 % är återanvändbara lösningar 

och där samma lösning kan tillämpas på flera kundprojekt. Andra arbetsområden 

kännetecknas däremot av stor flexibilitet och konsulter inom dessa områden 
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uppskattade att 10 % av lösningarna till kund är återanvändbara eftersom lösningarna 

är kundspecifika. 

 

 

4.2 Arbetsklimatet på konsultverksamheten 
 

Organisationen är global vilket gör att mycket kontakt sker utanför de lokala 

väggarna och projektgrupper kan bestå av konsulter på andra kontor, både nationellt 

och internationellt. Arbetet på konsultverksamheten upplevdes vara starkt 

föränderligt eftersom konsulterna konstant måste hålla sig uppdaterade och a jour 

med ny kunskap och nyheter. Vidare upplevdes arbetsmiljön vara intim med ett 

öppet arbetsklimat där en konsult uttryckte; “Även om X är ett större, medelstort 

företag känns det hyfsat intimt på orten, jobbar bra ihop, stöter ihop med folk även 

fast man kanske inte arbetar i projekt kan man ofta diskutera saker, ganska enkelt.” 

Konsulterna uttryckte att det öppna arbetsklimatet bidrar till att de i högre grad vet 

vad andra har arbetat med och således kan dra nytta av andras erfarenheter. I 

samband med att företaget är globalt upplevdes det enkelt att även tillfråga konsulter 

utanför det lokala kontoret. Konsulterna uttryckte även att de känner stort förtroende 

för sina kollegor vilka de går till vid problem, även om problemen inte alltid står i 

relation till arbetet. 

 

Konsulterna angav att det ligger i företagskulturen att dela med sig av sin kunskap 

och aktivt utbyta erfarenheter varav en konsult uttryckte; “[...]så tycker jag själv att 

det är så roligt om man kan hjälpa någon”. De ansåg att samtliga kollegor är väldigt 

måna om att hjälpa andra eftersom det är en väsentlig del för att leverera kvalitet i 

lösning till kund. Konsulterna förklarade att eftersom de säljer kunskap till sina 

kunder måste de internt avsätta tid för att hjälpa varandra och svara på frågor när 

problem uppstår där en konsult uttryckte; “Många är nog väldigt medvetna i det 

värde det ger gentemot våra kunder, genom att dela vår kompetens och lära sig av 

varandra.” Att dela kunskap relaterades av konsulterna till IT- branschen, där det 

generellt sett handlar om att tillgängliggöra och bygga på redan befintlig kunskap. 

Konsulterna förklarade att kunskapsdelning utgör en naturlig del i arbetet och att de 

inte ser några större svårigheter i utövandet av kunskapsdelning. Exempelvis 

uttryckte en konsult; “What goes around, comes around, och det vet ju alla om, att 
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är man schysst och delar med sig så kommer det alltid tillbaka något.” Vidare 

uppkom att kunskapsdelning verkar positivt även för konsulterna och inte bara för 

organisationen och lösningen. Vid delandet av kunskap ansåg de bli tryggare och mer 

självsäkra i sin egen roll genom det ökade intaget av kunskap. En av konsulterna 

berättade att arbetets utformning i sig gynnar kunskapsdelning eftersom de oftast 

arbetar i team av två eller flera. Att konsulterna arbetar i projekt gör att kunskap 

dagligen delas internt inom projektet.  

 

 

4.3 Strategiskt arbete med kunskapsdelning 
 

Kunskapsdelning sker i flera dimensioner på konsultverksamheten och arbetas aktivt 

med i både formella och informella forum.  

 

4.3.1 Formella forum för kunskapsdelning 

 

Tabellen nedan beskriver formella forum i konsultverksamheten där det arbetas med 

kunskapsdelning.  

 

Socialt intranätverk Samtliga konsulter i företaget har tillgång till 

det globala intranätet där vissa delar är 

specifikt inriktade till arbetsposition och 

arbetsområde. I hänseende till kunskapsdelning 

används intranätet för att ta hjälp av andra 

konsulter vid problem vilket kan göras genom 

att ställa frågor eller söka upp konsulter via 

deras profiler. 

 

Dokumentation En policy i företaget är att dokumentera 

kundprojekt samt utvecklade av IT-system, 

processer och metodiker. Syftet med 

dokumentation är att andra konsulter ska ha 

möjlighet att ta del av processen och applicera 

IT-systemet.  

 

Ramverk och gemensamma processer Beskriver arbetsprocesser, hur problemlösning 

går till, sammansättning av projekt, förfarande 

vid uppstart av projekt. 

 

Globala nätverk En fysisk träff per år för konsulter som är 

projektledare och systemarkitekter. 

 

Virtuella möten Arrangeras månadsvis där en konsult 

exempelvis berättar om ett specifikt 

kundprojekt, event eller mässa. Specifika 

ramverk, metodiker och tekniker konsulten är 

expert inom diskuteras. 
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Månadsmöten Konsulter från olika projekt deltar och 

diskuterar utifrån en agenda avdelningschefen 

har sammanställt. Diskussionsämnen kan 

exempelvis vara de pågående projektens status. 

 

Utbildning För certifiering inom relevanta forum/ramverk 

för att samtliga konsulter ska ha en gemensam 

kunskapsbas. 

 

Föreläsningar Föreläsare tas in vid behov och vid efterfrågan 

av specifik kompetens. Föreläsningar hålls vilka 

inte står i direkt relation till arbetet och kan 

exempelvis behandla brandsäkerhet och 

livräddning. 

 

Fredagsmys Ett konsultdrivet kompetensnätverk där 

systemarkitekter samlas på fredagslunchen för 

att diskutera ett specifikt valt ämne. Sessionen 

inleds ofta med ett filmklipp om en ny teknik 

vilket sedan diskuteras.  

 

 

Det framgick att det ligger mer ansvar på konsulterna än på ledningen att ta initiativ 

till konsultdrivna kompetensnätverk. En konsult uttryckte att nätverken anordnade av 

konsulter uppmuntrar till kunskapsdelning. En annan konsult uttryckte detsamma 

genom att säga; “Man får en ledning i vad andra tycker är relevant kunskap eller vad 

som är relevant information att ta till sig. För det kan jag uppleva vara lite svårt 

ibland att veta vad man ska lägga energin på och bli duktigare på.” 

 

4.3.2 Informella forum för kunskapsdelning 

 

Det finns även informella forum i företaget vilka främjar kunskapsdelning och 

framgår av tabellen nedan. 

 

Fikakultur Alla som befinner sig på kontoret varje 

morgon kl. 09.00 sitter ner och fikar 

tillsammans. Konsulterna har för vana att 

rotera och fika med olika personer varje gång.  

 

Korridoren Mycket information överhörs genom att andra 

kollegor pratar med varandra. Konsulten som 

överhör får indirekt vetskap om vem som 

arbetar med vad. Även att stöta ihop med 

någon i korridoren möjliggör för korta 

diskussioner. 

 

Spontanutbildningar Vid behov kan upp till en timmes utbildning 

göras via telefon om någon konsult på annan 

ort efterfrågat en viss information eller 

kunskap. Utbildningen ges av konsulten med 
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spetskompetensen vilken efterfrågats. 

Konsulter kan även kallas in till projekt för att 

lära ut en specifik kunskap. 

 

Extra projektmedlem Projektteamet tar in en konsult med en 

specifik kompetens som ska vara delaktig i 

projektet en viss procent om projektteamet 

saknar den kompetensen konsulten besitter. 

 

Mejl Används om problemet har mycket substans 

och kan beskrivas väl. Är det en enkel fråga 

används i större utsträckning direktkontakt för 

att undvika att konsulterna blir översvämmade 

av mejl.  

 

Telefon och Chatt Samtliga anställda går att nå via en chatt 

både genom att skicka textmeddelanden eller 

internetuppkopplat samtal. Vid nationell 

kontakt används telefon. 

 

Internet Det finns x antal sökningar via internet 

dagligen, vilket är den absolut vanligaste 

kanalen för att söka reda på information eller 

kunskap om lösningar på problem  

 

 

 

Konsulterna uttryckte att informella forum ger mest för att utbyta kunskap eftersom 

det är mer effektivt att prata med en kollega direkt än att leta i dokumentation. De 

flesta konsulterna angav att de inte vill att ledningen ska anordna fler obligatoriska 

möten. Däremot önskade konsulterna att de fick mer uppmuntran och uppmaningar 

att dela med sig av sin kunskap. Konsulterna ansåg dock att formella tillfällen inte 

ska underskattas eftersom det kan vara väldigt inspirerande att få lyssna på en 

föreläsning eller ta del av andras projekt. Vidare ansåg konsulterna att de finner mest 

inspiration från medlemmarna i det egna projekt, under fikat samt genom 

föreläsningar. De uttryckte att gemensamma föreläsningar ofta verkar som en 

katalysator där diskussion om ämnet uppstår i efterhand och inspiration till nya idéer 

uppkommer. Vilken av kommunikationskanalerna som användes mest angavs vara 

högst individberoende relaterat till arbetsvana, arbetssätt samt tycke och smak.  
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4.4 Konsulternas tillvägagångssätt vid problem i arbetsprocessen 
 

När det uppstår ett problem i arbetsprocessen förklarade konsulterna att det absolut 

vanligaste tillvägagångsättet för att lösa det är att fråga om hjälp hos sina närmaste 

kollegor i projektteamet. Konsulterna samlas för att diskutera problemet, antingen på 

plats eller virtuellt eftersom medlemmarna i en projektgrupp ofta sitter utspridda på 

olika orter. Konsulterna angav att de vanligtvis sedan frågar andra kollegor vilka de 

tidigare haft samarbete med och har vetskap om personens kompetens. De flesta 

konsulterna har arbetat länge och ansåg att de har god insikt i vad olika personer är 

bra på och har byggt upp ett nätverk med förtroliga kollegor att fråga om hjälp vid 

behov. En konsult uppgav att nyanställda konsulter ofta inte hunnit skapa sig ett brett 

nätverk och kan således använda det globala intranätverket för att söka efter personer 

med den specifika kompetensen.  

 

Konsulterna angav att det finns olika processer och modeller att tillgå vilka 

behandlar problemlösning. Vid grundläggande frågor finns ofta svar att hämta i 

dokumentation från tidigare fall. Problemet är att det är svårt att dokumentera allting, 

speciellt upplevelser och erfarenheter och en konsult uttryckte; “Man har inte tid att 

skriva ner allting och inte heller tid att läsa om allting varje gång.” Tidsbrist och 

svårigheten att navigera sig i dokumentationen gör att konsulterna hellre frågar sina 

kollegor eller som en konsult förklarade; “[...] det gäller nog att man skapar sig en 

egen liten huvudbank att hämta informationen ifrån”. Konsulterna angav att 

kunskapsdelning är en viktig faktor för att behålla kunskap inom organisationen ifall 

någon slutar. En konsult angav att det ibland kan slå hårt mot ett projekt om en 

konsult slutar, dock menade en annan konsult att det ofta finns någon annan som 

besitter liknande kompetens. Dessutom ansåg de sig behöva en föryngring på 

arbetsplatsen. Det är väldigt låg personalomsättning och konsulterna ansåg att de 

skulle gynnas av att anställa yngre konsulter med ny kunskap och idéer. 
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4.5 Hur kunskapsdelning sker mellan projekt 
 

Sammansättningen av en projektgrupp styrs av projektets karaktär, det vill säga dess 

storlek, livslängd och kostnadsbudget. I ett projekt behövs olika kompetenser och 

arbetsroller och konsulterna angav att det sker ett kontinuerligt utbyte av kunskap 

mellan verksamhetskonsulter, ingenjörer och kunden vilka arbetar i samma 

projektteam. Kunskapsdelning sker även mellan olika projekt där intensiteten beror 

på vilken yrkesroll konsulten innehar. En konsult förklarade att en typ av 

kunskapsdelning mellan projekt är att exempelvis en ingenjör tar hjälp av en annan 

ingenjör för att testa sina idéer och få feedback på lösningar.  

 

Konsulterna angav att pågående projekt diskuteras på månadsmötena men att det 

även är under fikat mycket information sprids mellan projekt eftersom många har för 

vana att rotera och prata med olika människor varje gång. Konsulterna uttryckte att 

de under fikat får reda på nya projekt, uppdrag och idéer. Det är inte ovanligt att 

specifika jobb diskuteras och att det är under fikat den konkreta kundlösningen 

uppkommer. Att söka i dokumentation från tidigare genomförda projekt görs i viss 

utsträckning, dock ansågs det bästa sättet vara fysiskt flytta en konsult till projektet. 

Antingen arbetar konsulten en viss procent i projektet eller flyttas helt om kunskapen 

behövs där. Ibland räcker det med att konsulten med spetskunskapen endast lär upp, 

visar och förklarar för projektmedlemmarna.  

 

 

4.6 Konsulternas svårdelade kunskap 
 

Konsulterna ansåg att viss kunskap är svårare att återge och dela än annan. Främst är 

det konsulternas individuella verksamhetskunskap, alltså arbetssätt och 

arbetsprocess, som är svår att lära ut. Verksamhetskunskapen bygger på erfarenhet 

och kommer från många år i arbetet. Konsulterna angav att erfarenhet generellt är 

svårt att förmedla där en konsult uttryckte att viss kunskap; “som bara sitter 

någonstans i ryggmärgen och det inte står skriver men såhär bör man göra” och är 

“något man bara vet”. En konsult benämnde en viss kunskap för tysta regler vilka 

förklarades som en erfarenhetsbaserad kunskap vilken främst var svår att dela globalt 

på grund av kulturella skillnader. En av konsulterna angav att överhörning är svår att 
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förmedla för att det är en indirekt kunskap vilken överhörs när två andra individer 

diskuterar. Konsulten angav att det blev nästintill omöjligt att föra vidare den typen 

av kunskap eftersom det görs delvis omedvetet. Det är ofta möjligt för konsulterna 

att arbeta hemifrån om de vill men oftast arbetar det på kontoret. Konsulten 

förklarade vidare att det är en nackdel att arbeta hemifrån eftersom den indirekta 

kunskapen förloras. 

 

För att kunna dela svårdelad kunskap angav en konsult att det måste finnas något 

konkret att diskutera. Det uttrycktes även vara lättare att visa hur någonting utförs än 

att berätta det med ord, varför observation ansågs vara ett alternativ. Konsulterna 

angav att observation ger möjlighet att gå bredvid en person och se hur den personen 

arbetar och hanterar vissa händelser men att det är tids-och resurskrävande varför det 

sker väldigt sällan. Konsulterna framhöll även att feedback är av vikt för att överföra 

svårdelad kunskap.  

 

4.6.1 Svårigheten med att applicera andras kunskap 

 

Konsulterna uttryckte att det är möjligt att utbyta kunskap mellan projekt genom att 

bland annat diskutera metoder och tekniker men att det är desto svårare att applicera 

kunskapen på sitt eget projekt. En konsult förklarade;  

 

“Det är viktigt att utbyta erfarenheter mellan olika projekt. Jag tycker nog inte 

det är så svårt heller, det beror nog på lite vilken nivå man är. Det är svårare 

kanske att sätta det till arbetet. Alltså det är lätt att utbyta erfarenheter men det 

är svårare att dra nytta av dem i sitt egna projekt.”  

 

Svårigheten upplevdes komma från att projekten skiljer sig mycket åt och således är 

det svårt att kopiera någons lösning. En konsult ansåg att det snarare att det går att 

inspireras av andras erfarenheter och lösningar än att applicera dem helt på sitt eget 

projekt. Konsulterna förklarade att svårdelad kunskap ofta dras nytta av automatiskt 

och att det därför är svårt att beskriva i ord hur det faktiskt görs. Andra gånger kan 

det handla om att fundera en extra gång innan förändring sker vilket är ett sätt att 

applicera andras kunskap på sitt eget projekt. Att konsulterna inte applicerar 

kunskapen på det egna projektet står bland annat i relation med att de måste övertyga 
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övriga projektmedlemmarna om den nya tekniken eller metoden. Det upplevs ofta 

svårt att ändra invanda metoder och arbetssätt eller som en konsult uttryckte;  

 

“[...] alternativt kan det bero på att man inte ensam är beredd att gå i god för 

att fördelarna överväger risken utifrån endast teoretisk kunskap på grund av 

bristande praktisk erfarenhet av en ny teknik eller metodik, ett slags moment 22 

som leder till att innovationen stagnerar alltså.”  

 

Konsulten förklarade även att kravställningen i ett projekt kan begränsa valet av 

tekniker både vilka som får användas och delas.  

 

 

4.7 Tillhandahålla tillräcklig kunskap  
 

Konsulterna angav att de ofta arbetar inom kända områden men att det ibland kan 

vara svårt att veta om kunskapen de innehar är tillräcklig. Arbetssättet i 

konsultföretaget är kundstyrt vilket konsulterna ansåg till viss del innebär att 

kunskapen är tillräcklig när kunden är nöjd. Ibland är lösning och arbetssätt 

förutbestämt av kund vilket gör att konsulterna måste vara pålästa om den specifikt 

valda lösningen för att kunna tillhandahålla den efterfrågade kompetensen. Vid andra 

tillfällen bestämmer konsulterna själva hur lösningen till kunden ska se ut varför 

kunskap från tidigare erfarenheter och projekt används. Konsulterna förklarade att 

när tid finns strävar de inte bara efter att göra kunden nöjd utan att leverera den bästa 

lösningen. 

 

Konsulterna ansåg att det går att finna bra lösningar men att problemet snarare beror 

på tidsbrist och att lösningen måste vara ekonomiskt försvarsbar. Konsulterna angav 

att problemet inte endast handlar om att kunna tillhandahålla tillräcklig kunskap utan 

även att kunna arbeta innanför givna ramar och inte överprestera. Flera av 

konsulterna hävdar också att det är viktigt att vara påläst men omöjligt att ha kunskap 

om allting, varav en konsult uttryckte; “Man måste inse att man inte kan kunna 

allting, man måste veta: Vad ska jag kunna själv? Vad kan jag hämta från någon 

annan? Var kan jag ta hjälp från någon annan?” Konsulterna ansåg att den 

huvudsakliga vetskapen är att andra i projektteamet innehar tillräcklig kunskap, 
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vilket de ansåg kommer av att ha arbetat länge och varit involverad i många olika 

projekt. 

 

 

4.8 Osäkerhet i konsultföretaget 
 

Konsulterna angav att de sällan upplever osäkerhet i att de inte tillhandahåller 

tillräcklig kunskap i lösning till kund däremot upplevde de en svårighet vilken främst 

ansågs uppstå av att branschen är högst föränderlig och trendstyrd. En konsult 

förklarade att det i många kundföretag finns ett dilemma med att växa och bespara 

samtidigt. Konsulten menade att det skapar utmaningar för konsulterna att “mjölka 

kassakon och samtidigt vara innovativ” vilket konsulten påpekade att de inte alltid 

lyckas med. Den genomgående svårigheten ansågs generellt vara att de mäts på 

debiterbar tid där effektiviteten konkurrerar mot kunskapen. Konsulterna förklarade 

att de självklart vill införskaffa obegränsat med kunskap men att det måste finnas en 

balans mellan vad som är rimligt intag av kunskap i förhållande till levererat värde 

till kund. En annan konsult påpekade dock att det inte alltid handlar om bristfällig 

kunskap hos konsulterna själva. Konsulten menade att det snarare handlar om 

bristfälliga beskrivningar om uppdraget och arbetsroller vilket bidrar till osäkerhet 

om vem som gör vad och att det kan bli svårt veta vem som hjälper till.  
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5 Tolkning 
 

I kapitlet redogör vi för kopplingar mellan den teoretiska referensramen och empiri 

där vi för vidare resonemang genom tolkningar. Kapitlet innefattar hur arbete med 

tyst kunskapsdelning ter sig, hur delningen görs mellan individer samt hur 

omständigheterna förhåller sig till osäkerhet. 

 

 

5.1 Osäkerhetens många sidor 

 

Det framkom i empirin att kunskapsdelning bidrar till att konsulterna känner sig 

trygga och självsäkra i sin egen roll på grund av det ökade intaget av kunskap. Vi kan 

således konstatera att kunskapsdelning är en väsentlig faktor för att minska osäkerhet 

eftersom osäkerhet enligt Ross et al. (2013) kan förklaras vara motsatsen till trygghet 

och självsäkerhet. Att identifiera vilken osäkerhet som rimligtvis föranligger är desto 

svårare.  

 

5.1.1 Kundens påverkan på lösning 

 

Alvesson (1993) hävdar att legitimitet har stor betydelse för kunskapsintensiva 

organisationer och vi kan utifrån empiri urskilja att konsulternas arbete är kund- och 

trendstyrt. Vi kan tolka att legitimitet präglar konsulterna eftersom de uppfyller 

kundens behov och således uppfattas av kund att de besitter expertis. Om konsulters 

arbete många gånger handlar om att framstå som experter torde andra viktiga 

arbetsmoment bli lidande, exempelvis kunskapsdelning. Vi har dock förstått att det i 

fallföretaget finns ett utvecklat arbete med kunskapsdelning varför vi kan anta att de 

funnit en god balans mellan att uppfattas som experter och faktiskt vara experter. 

 

Faktum att konsulterna är trendstyrda kan kopplas till vad Alvesson (1993) beskriver 

om osäkerhet i resultat. Vi tolkar att när konsulten och kundens uppfattning om ett 

resultat skiljer sig åt, kan osäkerhet uppstå hos konsulten. Osäkerheten hos konsulten 

står i relation med svårigheten att fastställa när lösningen är tillfredsställande. Enligt 

Driskill och Goldstein (1986) har övertygelser betydelse för slutförande av uppgift. 

Vi kan tolka att komplexiteten rimligtvis ligger i att konsultens och kundens 
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övertygelser skiljer sig åt. Även om konsulten vet vad som borde göras kan det bli 

svårt att leverera lösning till kund om de har olika uppfattning gällande lösningen. 

Konsulterna uttryckte att även om lösning kan ha uppnåtts enligt kunds önskan, vill 

de själva vara nöjda med lösningen och veta att den verkar för kundens bästa. 

Konsulterna torde således uppleva en osäkerhet kopplad till att tillhandahålla 

tillräcklig expertis i lösning till kund. Konsulterna angav att en föranledning av vad 

andra kollegor anser är viktig kunskap underlättar för att hålla sig uppdaterade om 

eventuella kommande trender, arbetssätt och teknologier. Vi kan urskilja att 

kunskapsdelning om vad andra anser vara viktigt och relevant, till viss del reducerar 

den enskilde konsultens osäkerhet om var fokus ska läggas och vilken kompetens 

kunderna förväntar sig att konsulten ska inneha.  

 

 

5.2 Kunskapsdelning vs. Informationsutbyte 
 

Kunskap kan gå från individ till organisatorisk nivå genom lärande vilket uttrycks 

vara viktigt för att sprida och bibehålla kunskap inom organisationen (Chow, 2012; 

Almedia och Soares, 2014). Utifrån empiri kan vi tolka att observation, mentor, extra 

projektmedlem och spontanutbildningar främjar omvandlingsprocessen. 

Respondenterna uttryckte att svårdelad kunskap ofta kräver att diskussion sker 

genom att initialt konkretisera ett problem vilket sedan resulterar i att kunskapen kan 

förmedlas. Tyst kunskap kan inte alltid beskrivas (Nonaka och Takeuchi, 1995) 

således tolkar vi att lärandeprocessen genom praktiskt deltagande, diskussion och att 

gå bredvid någon i större utsträckning bidrar till delning av tyst kunskap än vad 

enbart beskrivningar gör. 

 

För att kunskap inte ska gå förlorad bör den omvandlas från individuell till 

organisatorisk nivå (Chow, 2012 och Chow och Chan, 2008) vilket vi tolkar syftar 

till att individerna i en organisation ska inneha liknande kunskap. Respondenterna 

uttryckte däremot att insikt om sin egen begränsning måste finnas och att det är 

omöjligt att kunna allt. Av empirin framkom att nätverkandet inom fallföretaget 

många gånger handlade om att få reda på vad andra konsulter kan och arbetar med 

för projekt. Vi tolkar att det torde vara viktigare att veta vad andra konsulter innehar 
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för kompetens än att sträva efter det ouppnåeliga målet att inneha samma kompetens 

som dem.  

 

När konsulterna genom social interaktion med sina kollegor får vetskap om vilken 

kompetens andra besitter kan vi utifrån Nonaka och Takeuchi (1995) förstå att det 

snarare sker ett informationsutbyte än delning av kunskap. Informationen blir 

kunskap först när den sätts i ett specifikt sammanhang och kommer till användning 

(Almedia och Soares, 2014) vilket gör att förmedling av andra konsulters 

arbetsuppgifter och vilken kompetens de innehar, är utbyte av information. 

Informationen skulle i ett senare skede kunna utvecklas till arbete med 

kunskapsdelning, beroende på hur konsulterna hanterar informationen. När 

exempelvis informationen används för att kontakta en annan konsult kan vi anta att  

informationen blir till kunskap. Utifrån Ambrosini och Bowman (2001) kan vi anta 

att kunskapen är av explicit karaktär eftersom den kan förklaras och delas. Vidare 

kan vi anta att när konsulten använt sin explicita kunskap för att interagera med en 

annan konsult, kan tyst kunskap möjliggöras beroende på diskussionsämne, kontext 

och förhållandena under interaktionen. Swart och Kinnie (2003) och Boer et al. 

(2010) uttrycker att aktivt arbete med kunskapsdelning ökar organisatorisk kunskap. 

Vi kan dock urskilja att även aktivt arbete med informationsutbyte ökar 

organisatorisk kunskap.  

 

Vi tolkar att informationsutbytet står i relation med konsulters expertisrelaterade 

osäkerhet enligt Driskill och Goldstein (1986) om okunskap av specifik fakta eller 

utförande. Vi kan anta att informationsutbytet torde reducera osäkerheten innan den 

uppstår till följd av att informationsutbytet rimligtvis bidrar till att konsulter i mindre 

utsträckning upplever att de själva måste inneha all kompetens. Om konsulterna inte 

måste inneha all kompetens tvivlar de heller inte i lika stor utsträckning på sin 

kunskap, genom vetskap om att någon annan besitter den. Vårt resonemang styrks av 

att konsulterna inte upplevde en särskilt stor osäkerhet kopplat till sin expertis 

eftersom de insåg att det är viktigt att inse sin begränsning och omöjligt kunna allt. 

Däremot kan vi utifrån Alvesson (1993) teori om kunskap som begränsat element 

anta att konsulten även måste inneha sociala kvaliteter för att skapa och upprätthålla 

kontakter med konsulter internt inom verksamheten. För att informations- och 
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kunskapsutbytet ska kunna äga rum kan vi tolka att konsulterna måste besitta sociala 

kvaliteter för att kunna skapa ett kontaktnät.  

 

Vid behov av hjälp förklarade konsulterna att första kontakt tas med sitt inre nätverk 

vilket ofta beskrevs vara inom projektet. Om tillräcklig kompetens inte återfinns, 

arbetar konsulten sig utåt i de yttre delarna av nätverket tills rätt kompetens återfinns. 

Utifrån empiri kan vi dock urskilja att konsulterna till viss del upplevde osäkerhet 

med att ta hjälp av en konsult vars kompetens de inte känner till. Upplevelsen kan 

kopplas till Kadefors (2004) om tillit till en kollega i en viss situation eller kontext 

samt Pretorius och Steyn (2005) där avsaknad av kontakt till sina kollegor leder till 

brist på tillit. Om konsulterna inte vet vem kunskapen kommer ifrån torde det finnas 

en avsaknad av tillit och således en ovilja att använda kontakten vid kunskapsutbyte. 

Laan et al. (2011) menar att risker uppkommer eftersom det finns en sårbarhet att 

förlita sig på någon annan. Det framgick under empirin att intranätet på 

verksamheten innehåller konsulternas profiler och vilken kompetens de besitter. 

Användandet av intranätet i sammanhanget tycks vara högst individuellt men vi har 

kunnat urskilja att bristen på användandet kan kopplas till att konsulterna vill ha 

personlig kännedom och tillit till den tillfrågade konsulten. Vi tolkar att konsulter vill 

ha vetskap om den tillfrågade konsultens kompetens, om den är tillräcklig och vart 

kunskapen uppkommit ifrån. Handlingsmönstret kan således vara ett tecken på 

osäkerhet där konsulterna inte gärna kontaktar eller ta hjälp av konsulter vilka de inte 

vet vilken kunskap de besitter. 

 

 

5.3 Informellt & formellt – Tyst & explicit 

 

Vi kan utifrån empiri urskilja att formella forum inom fallföretaget är mer eller 

mindre styrda genom föreskrifter och regler om kunskapsdelningens utformning och 

genomförande. Kunskapen kan beskrivas och förklaras vilket gör att vi utifrån 

Ambrosini och Bowman (2001) kan tolka att kunskapen ofta är explicit. Det innebär 

dock inte att tyst kunskap inte kan delges under tillfällena. Ambrosini och Bowman 

(2001) menar att tyst kunskap kan delas genom ifrågasättande, vilket vi kan anta sker 

under formella sammanhang när exempelvis agenda frångås och andra 

diskussionsämnen uppkommer.  
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Polanyi (1966) hävdar att tyst kunskap är subjektiv varför vi kan anta att delning av 

tyst kunskap sker främst i sammanhang där individer tillåts dela personliga åsikter 

och tankar. Utifrån Laan et al. (2011) kan vi koppla att individerna i högre grad delar 

med sig av åsikter om de känner tillit för varandra, varför vi antar att individer i 

informella forum borde ha tillit till varandra för att dela tyst kunskap. Vi kan utifrån 

empiri urskilja att informella sammanhang är mindre strikta till följd av låg grad av 

styrning samt uppmuntran till fria och öppna diskussioner. Vi kan vidare göra ett 

antagande att formella tillfällen kräver att individerna upprätthåller en viss grad av 

formalitet samt återhållsamhet orsakat av kontrollerande förhållanden i forumen. 

Enligt Chow (2012) är det främst i informella sammanhang tyst kunskap delas vilket 

vi kan relatera till Mueller (2015) att informella forum drivs av individerna själva. Vi 

tolkar att informella sammanhang i högre grad främjar tyst kunskapsdelning eftersom 

individerna efter eget behov och önskan utformar hur kunskapen ska delas.  

 

Utifrån empiri och teori har vi kunnat kategorisera vilken typ av kunskap som delas i 

formella respektive informella forum; 

 

 

Formella forum Typ av kunskap 

 

Socialt intranätverk Explicit och tyst 

 

Dokumentation  Explicit 

 

Ramverk och gemensamma 

processer 

 

Explicit 

Globala nätverk 

 

Främst explicit men möjlighet 

till tyst 

 

Virtuella möten 

 

Främst explicit men möjlighet 

till tyst 

 

Månadsmöten  

 

Främst explicit men möjlighet 

till tyst 

 

Utbildning  

 

Främst explicit men möjlighet 

till tyst 

 

Föreläsningar 

 

Främst explicit men möjlighet 

till tyst 

 

Fredagsmys 

 

Med fördel tyst men även 

explicit 
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Informella forum Typ av kunskap 

 

Fikakultur 

 

Informationsutbyte vilket kan 

bli explicit och tyst 

 

Korridoren 

 

Informationsutbyte vilket kan 

bli explicit och tyst 

 

Spontanutbildningar  

 

Med fördel tyst men även 

explicit 

 

Extra projektmedlem Främst tyst  

 

Mejl Explicit och Tyst 

 

Telefon och Chatt Explicit och tyst 

 

Internet 

 

Explicit 

 

 

 

5.3.1 Svårigheten att ålägga en gemensam strategi  

 

Vilka kommunikationskanaler som användes mest av konsulterna var högst 

individberoende vilket vi kan relatera till Mueller (2015) argument om existerande 

subkulturer i olika projekt. Vi tolkar att subkulturer gör det utmanande för konsulter 

att dela kunskap eftersom hur kunskapen önskas bli förmedlad är högst individ- och 

kontextberoende. Enligt Hansen et al. (1999) är det inte optimalt att använda både 

personifierings- och kodifieringsstrategi i lika stor utsträckning eftersom det blir 

otydligt vad de organisatoriska målen är samt vilket värde medarbetarna ska tillföra 

kunderna. Driskill och Goldstein (1986) framhäver vidare att hänsyn måste tas till 

mänskliga behov vid införande av strategisk kommunikation för att undvika 

osäkerhet. Vi kan urskilja att olika strategier och subkulturer skulle hämma 

kunskapsdelning mellan projekt till följd av olika mål, riktlinjer och arbetssätt för hur 

delning sker. Vi kan vidare tolka att en gemensam arbetsmetodik, vilken gör att 

kommunikation sker på likartade sätt, torde underlätta kommunikation mellan 

projekt. Inkpen (2008) förklarar att projekt till sin natur är olika i arbetsdynamik och 

arbetsvana varför vi kan anta att det finns svårigheter med att implementera ett 

gemensamt kommunikationssätt.  
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5.4 Arbetsklimat som främjar spridning av tyst kunskap 
 

Konsultverksamheten har på global nivå en uttalad open source kultur vilken utgör 

en grundpelare i verksamhetens öppna arbetsklimat. Kulturen visar sig bland annat i 

konsulternas medvetenhet och vilja att ta sig tid att hjälpa andra och dela kunskap. 

Konsulterna uttryckte att arbetsklimatet på företaget kännetecknas av öppenhet och 

få formella barriärer vilket enligt Van de Hooff och Huysman (2008) främjar 

kunskapsdelning. Konsulterna beskrev vidare att arbetsmiljön är intim och att de har 

god kännedom om vad kollegorna arbetar med och vem de kan vända sig till vid 

behov av hjälp. Kulturen och förhållningssättet kan kopplas till ett kollaborativt 

arbetsklimat vilket Mueller (2015) uttrycker har stor betydelse för kunskapsdelning 

mellan projekt och vilket Chow (2012) anger främjar tyst kunskapsdelning. Vi 

uppfattar att det kunskapsdelande klimatet till viss del kommer av att de flesta 

konsulterna har arbetat länge på företaget och känner varandra väl. Ett stor 

bidragande faktor till det kunskapsdelande klimatet torde dock vara den påtagliga 

företagskulturen av öppenhet och delaktighet.  

 

Mueller (2015) hävdar att medlemmarna i ett projektteam måste ges tillit samt 

möjlighet till en viss grad av självständighet för att kunskapsdela. Vi kan utifrån 

empiri urskilja att konsulterna är självstyrda och få formella förpliktelser föreligger 

arbetet och hur konsulterna väljer att genomföra det. Chow (2012) menar vidare att 

interaktioner mellan individer främjar tyst kunskapsdelning vilket vi tolkar 

respondenterna har möjlighet till eftersom de upplevde det enkelt att fysiskt gå till 

varandra med frågor och funderingar.  

 

 

5.5 Komplexiteten med delning av tyst kunskap  
 

Enligt Ambrosini och Bowman (2001) finns det tysta färdigheter vilka är tysta men 

möjliga att kommunicera. Vi tolkar att kunskapen respondenterna i många fall 

hänvisade till var denna grad av tyst färdighet eftersom respondenterna kunde 

identifiera den och uttrycka den med ord samt att de själva hävdade att den var svår 

men inte omöjlig att dela.  
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5.5.1 Gemensamma övertygelser i olika projektsammansättningar 

 

En av konsulterna refererade till så kallade tysta regler vilka förklarades komma från 

kultur och sociala regler. Konsulten hade svårt att kommunicera exakt vad tysta 

regler innefattas av varför vi kan tolka att graden av tysthet är relativt hög. Konsulten 

förklarade även att kunskapen främst var svår att förmedla över kulturella gränser 

vilket vi kan relatera till Nonaka och Takeuchi (1995) kognitiva dimension där 

individens kunskap innefattas av djupt inrotade övertygelser och perspektiv. Vi 

förstår att det kan uppstå svårigheter att förmedla kunskap av den kognitiva 

dimensionen över kulturella- och nationsgränser eftersom övertygelser och 

perspektiv troligtvis skiljer sig åt. Konsulten angav att kunskapen även kunde vara 

svår att förmedla till konsulter på andra kontor inom Sverige varför vi kan anta att 

arbetssätt och kultur inom verksamheten skiljer sig åt även inom Sverige. Utifrån 

Mueller (2015) har vi förstått att det förekommer subkulturer inom organisationer 

och specifika projektteam varför vi kan urskilja att kunskap av den kognitiva 

dimensionen bör vara svårdelad även på lokalnivå, mellan projekt. 

 

Vi tolkar att den kognitiva dimensionen är högst individuell vilken kan vara inlärd 

från existerande sociala mönster och vanor på en viss plats, exempelvis inom ett visst 

projekt, på ett visst kontor eller inom en viss kultur. Den kognitiva dimensionen 

påverkar hur individer ser på sin omgivning (Nonaka och Takeuchi, 1995) och det är 

allmänt vedertaget att individer påverkas av den kontext vilken de befinner sig i. Att 

medarbetare i ett företag således påverkas av företagskulturen blir mer eller mindre 

en självklarhet. Vi kan därför vidare anta att tyst kunskap av den kognitiva 

dimensionen till viss del kräver en grundläggande och gemensam förståelse i en viss 

kontext för att den ska kunna förklaras och delas. En förutsättning för att dela tyst 

kunskap av den kognitiva dimensionen är således en gemensam företagskultur vilken 

är integrerad hos individerna i organisationen där konsulterna till stor del har 

liknande övertygelser och ser likartat på omgivningen. Vi kan återigen koppla till 

Inkpen (2008) där olika projekts karaktär gör det svårt att implementera 

gemensamma arbetssätt och i det här fallet, övertygelser. 
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5.5.2 Att ifrågasätta ger svar 

 

Nonaka och Takeuchi (1995) anger att tyst kunskap består av tysta färdigheter där 

individen har vetskap om genomförandet men inte kan förklara det närmare. 

Konsulterna förklarade svårdelad kunskap vilken “sitter i ryggmärgen” och “något 

man bara vet”. Var kunskapen kommer ifrån är högst svårt att definiera på grund av 

att konsulterna själva inte kunde förklara det närmare. Nonaka och Takeuchi (1995) 

konstaterar att tyst kunskap ofta härrör från erfarenhet. Samtliga konsulter vilka 

deltog i studien hade arbetat länge på arbetsplatsen och vi antar att många av dem 

innehar mycket erfarenhet vilken uppkommit genom praktisk övning. Vi kan således 

anta att kunskapen som “sitter i ryggmärgen” och “något man bara vet” rimligtvis 

kan komma från erfarenhet och är tyst kunskap vars genomförande är högst svår att 

förklara.  

 

Vi kan vidare likna de tekniska färdigheterna vid Ambrosini och Bowman (2001) 

grad av tysta färdigheter vilka är möjliga att artikulera. En av konsulterna nämnde 

exempelvis att det skulle vara nödvändigt att få in nya konsulter i verksamheten 

eftersom de kan tillföra nya tankar och perspektiv samt ifrågasätta befintliga 

arbetssätt. Om arbetssätten kan ifrågasättas tvingas konsulterna att kommunicera och 

förklara varför de gör på ett visst sätt. Vi kan således anta att konsulternas tysta 

kunskap om dimensionen tekniska färdigheter till viss grad kan artikuleras om de 

rätta frågorna ställs. 

 

5.5.3 Finnas på plats för att bygga relationer 

 

Swart och Kinnie (2003) anger att teknisk tyst kunskap är svårförmedlad till följd av 

svårigheten att fastställa var kunskapen uppkommit från, vilket vi kan relatera till av 

empirin framkomna överhörning. Tillgodogörandet av kunskapen genom 

överhörning sker ibland omedvetet varför vi kan anta att kunskapen inte uppfattas i 

dess ursprungliga form. Vi tolkar att kunskapen vilken diskuteras mellan individerna 

kan vara antingen explicit eller tyst beroende på diskussionsämne. Däremot blir 

kunskapen troligtvis i merparten av fallen tyst hos individen som överhör till följd av 

svårigheten att fastställa var kunskapen uppkommit samt svår att återge. Att 

konsulterna arbetar i kontorslandskap tolkar vi är en förutsättning för att överhörning 

ska ske. Överhörning blir troligtvis tyst kunskap hos mottagaren men skulle även 
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kunna resultera i informationsutbyte om mottagaren får information om vilka projekt 

andra konsulter är involverade i. Att således inte befinna sig på kontoret kan resultera 

i att konsulten går miste om denna typ av indirekt tyst kunskapsdelning.  

 

Chow och Chan (2008) att den sociala dynamiken mellan organisationens 

medlemmar påverkar hur kunskapsdelning ter sig. Enligt Laan et al. (2011) är tillit 

viktigt för individer ska dela kunskap och Kadefors (2004) hävdar att tillit är 

relationsrelaterad. Vi tolkar således att tillit är viktigt för att skapa goda relationer 

mellan konsulter. Vi kan urskilja att goda relationer gör individer mer bekväma med 

att ifrågasätta, sväva ut i argument och dela upplevelser och erfarenheter. Goda 

relationer torde således främja interaktion mellan individerna där såväl explicit, tyst 

och informationsutbyte i högre grad blir möjligt. När konsulter således inte befinner 

sig på kontoret och i högre grad går miste om spontana diskussioner kan vi anta att 

konsulterna inte får lika god kontakt med sina kollegor som de konsulter vilka 

befinner sig på kontoret får.  

 

 

5.6 Att applicera kunskap på sitt eget projekt 
 

Att inte dra nytta av erfarenheter från andra projekt kan enligt Almedia och Soares 

(2014) leda till att liknande misstag återupprepas. Det finns möjlighet att ny kunskap 

skapas inom projektet (Lampel et al. 2007) och varje projekt kan bidra till värdefull 

kunskap vilken skulle kunna gynna hela organisationen (Almedia och Soares, 2014). 

Konsulterna ansåg att det är viktigt att ta del av kunskap från andra projekt för att 

innovationen inte ska stagnera. Konsulterna angav att det ibland kan uppstå en ovilja 

att bryta invanda mönster vilket gör att kunskap inte tas in från andra projekt. Vi kan 

koppla till Driskill och Goldstein (1986) om personlig osäkerhet vilket står i 

korrelation med utfall i en oviss framtid. Konsultens ovilja att applicera andras 

kunskap grundar sig i ovetskap om vad kunskapen kan tillföra på det egna projektet. 

Respondenterna hävdade att kunskap från andra projekt snarare ses som inspiration 

än praktiskt användbart. Svårigheten med att applicera kunskap från andra projekt 

kan vi koppla till Dalkir (2005) och förstå att det är av stor vikt att arbeta med 

tillämpande och praktiskt användning av kunskap för att hjälpa konsulterna att 

hantera kunskap från andra projekt.  
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Anand et al. (2007) hävdar att det är viktigt att konsulterna får stöttning och lämnas 

utrymme för att testa nya lösningar vilket vi kan tolka är en viktig aspekt för att 

kunna applicera kunskapen till sin egen. Vi tolkar att ha möjlighet att testa sig fram 

torde minska osäkerheten i att tillhandahålla otillräcklig kunskap men det är 

förmodligen utmanande för kundstyrda företag vilka har ett begränsat utrymme att 

utveckla lösning. Däremot uppfattar vi att feedback skulle kunna ge konsulterna den 

typen av utrymme men i relation till sina kollegor. Swart och Kinnie (2003) anger att 

feedback är en typ av kunskapsdelning vilket respondenterna angav sker ofta mellan 

olika projekt. Vi tolkar att feedback är ett sätt att testa och utvärdera lösningar med 

sina kollegor och att det i sin tur kan tänkas minska osäkerheten hos konsulterna att 

tillhandahålla felaktiga lösningar eller otillräcklig kunskap till sina kunder. 
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6 Slutsats 
 

I kapitlet kommer vi presentera slutsatser vi kommit fram till utifrån studien av 

fallföretaget. Slutsatser har gjorts genom tolkningar utifrån det unika fallet och i den 

specifika kontext verksamheten befinner sig i, således kan andra utfall uppkomma 

inom andra konsultverksamheter i andra kontext. Vidare presenterar vi vårt 

teoretiska bidrag samt förslag på framtida forskning.  

 

 

6.1 Besvarande av problemformuleringar 
 

Syftet med studien var att vi ville beskriva hur tyst kunskap sprids inom en 

konsultorganisation genom att studera hur arbete sker med att skapa förutsättningar 

för konsulterna att dela tyst kunskap mellan projektteam. Genom beskrivningen ville 

vi bidra med förståelse för hur delning av tyst kunskap möjligen kan minska 

potentiell, upplevd osäkerhet hos konsulterna. 

 

Under studien har vi funnit att graden av tysthet varierar. Vi kan dra slutsatsen att 

den tysta kunskapen vilken har framkommit under vår studie inte är av den mest 

tysta graden eftersom den kunde artikuleras. Tyst kunskap vilken är djupt rotad hos 

individen och omöjlig att dela innefattas således inte i vår studie.  

 

De första två frågorna var tätt sammankopplade i studien, varför vi har valt att 

integrera svaren för att undvika återupprepning men främst för att ge en tydligare 

helhetsbild eftersom svaren bygger på och kompletterar varandra. De två första 

problemformuleringarna var: 

 

- Hur arbetas det inom konsultverksamheter med att skapa förutsättningar för 

spridning av tyst kunskap mellan projektteam? 

 

- Hur delar konsulter tyst kunskap mellan projektteam? 

 

Vi har kunnat konstatera att öppet och samarbetande arbetsklimat ligger till grund för 

att tyst kunskap ska delas mellan konsulter i olika projektteam. Arbetsklimatet skapar 
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en vilja och medvetenhet hos konsulterna att dela med sig av kunskap samt ger dem 

utrymme och möjlighet att dela tyst kunskap. Klimatet tillåter diskussion och 

interaktion mellan kollegor vilket gör att konsulter enklare kan skapa goda relationer. 

Medarbetarna delar med sig av tyst kunskap mellan projekt om de har goda sociala 

relationer till sina kollegor. Relationer vilka byggs på tillit gör att konsulterna i högre 

utsträckning delar med sig av tyst kunskap.  

 

Konsulter möjliggörs att dela tyst kunskap i både formella och informella forum 

beroende på diskussionsämne, rådande förhållningssätt, utrymme för utsvävningar, 

personliga åsikter och möjlighet att ifrågasätta. Informella forum främjar i högre grad 

tyst kunskapsdelning eftersom de är utformade på konsulters initiativ med få 

formella riktlinjer och där konsulter får utrymme att uttrycka sig fritt. Vi har även 

kommit fram till att tyst kunskap kan delas och tas emot omedvetet varför det är en 

förutsättning att konsulter befinner sig fysiskt nära sina kollegor för att kunna ta del 

av tyst kunskap. Konsulterna delar tyst kunskap genom personlig interaktion där 

fokus ligger på att diskutera utifrån egna åsikter och erfarenheter samt där konsulten 

tillåts att praktiskt visa, utöva och observera. För att tyst kunskapsdelning mellan 

projekt ska vara av värde inom organisationen har vi kommit fram till att det krävs 

arbete med hur kunskapen ska appliceras och praktiskt användas.   

 

Inledningsvis i uppsatsen gjorde vi ett antagande att konsulter torde uppleva en 

individuell osäkerhet vilken står i relation till att konsulten måste besitta tillräcklig 

kunskap och expertis för att leverera lösning till kund. Antagandet mynnade ut i 

följande problemformulering: 

 

- Hur kan en potentiell, upplevd osäkerhet hos konsulter reduceras genom tyst 

kunskapsdelning mellan projektteam? 

 

Vi har kunnat utröna att det till viss del förekommer en upplevd osäkerhet hos 

konsulter vilken är relaterad till expertis. Osäkerheten grundar sig i den snabbt 

föränderliga omgivning konsulter befinner sig i där lösning till stor del är trend- och 

kundstyrd. Vi har förstått att osäkerheten delvis kan reduceras genom tyst 

kunskapsdelning mellan projektteam. När konsulten erhåller kunskap baserad på vad 

avsändaren anser är ny, relevant och viktig kunskap kan konsulten få en föranledning 
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om eventuella kommande trender, arbetssätt och teknologier. Konsulterna får större 

insikt i vad kollegor anser vara ny, relevant och viktig kunskap och blir således 

uppdaterade om nya rön, vilket ökar konsulternas kunskap. Huruvida det är tyst eller 

explicit kunskap har varit svårt att definiera eftersom det beror på kontext, 

diskussionsämne samt rådande förhållningssätt. Vi har dock fastställt att 

föranledning om ny och relevant kunskap främst delas i informella forum vilken 

uppmuntrar tyst kunskapsdelning varför vi har kunnat förstå att kunskapen till viss 

del kan vara tyst. Konsultens upplevda osäkerhet reduceras av tyst kunskapsdelning 

mellan projekt eftersom det bidrar till att konsulten upplever en ökad trygghet i sina 

arbetsuppgifter. 

 

Utifrån studien har vi kunnat urskilja att den individuella osäkerheten inte enbart 

reduceras av tyst kunskapsdelning mellan projekt men snarare av informationsutbyte 

mellan projekt. Konsulter upplever att individuell osäkerhet minskar om de har större 

vetskap om vad andra arbetar med och vad andra har för kompetens. Konsulterna 

måste inte inneha samma kunskap själva men behöver veta vad andra besitter för 

kompetens för att i högre grad kunna förlita sig på att andra erhåller kunskapen. 

Informationsutbytet kan i ett senare skede utvecklas till explicit och tyst kunskap, 

beroende på hur informationen används. Informationsutbytet föranleds av att 

konsulten innehar sociala kvaliteter för skapa sig ett brett socialt nätverk. Vi har 

kunnat förstå att ju större nätverk konsulten innehar desto mer reduceras osäkerheten 

eftersom ökad kännedom finns för vad andra konsulter besitter för kompetens. 

Informationsutbytet förebygger troligtvis osäkerheten och reducerar således 

osäkerheten innan den upplevs av konsulterna. 

 

Vi har under studien funnit att konsulten inte endast upplever osäkerhet relaterad till 

tillhandahållandet av tillräcklig expertis till kund. Vi har kunnat urskilja att konsulten 

upplever en osäkerhet kopplat till ovetskap om kollegors kompetens i samband med 

brist på tillit. Om konsulten inte känner personlig tillit till en kollegas kompetens 

upplever konsulten en osäkerhet att använda kollegans kunskap. Vi har inte kunnat 

urskilja om tyst kunskapsdelning eller andra faktorer kan reducera den typen av 

osäkerhet eftersom det inte var den vi ämnat undersöka. 
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Våra slutsatser har främst gett ett trefaldigt bidrag till tidigare forskning: 

 

1. Konsulter upplever till viss del osäkerhet relaterad till expertis i lösning till 

kund. 

2. Konsulters expertisrelaterade osäkerhet kan delvis reduceras genom tyst 

kunskapsdelning om ny kunskap mellan projekt. 

3. Konsulters expertisrelaterade osäkerhet kan reduceras genom 

informationsutbyte om andra konsulters kompetens mellan projekt. 

 

 

6.2 Fortsatta studier 

 

Fortsatta studier inom ämnet bör främst tillägnas att vidare studera om 

informationsutbytet reducerar konsulters expertisrelaterade osäkerhet samt hur 

informationsutbytet kan utvecklas till explicit och tyst kunskap. Till följd av att vi 

har gjort en fallstudie är möjligheten att generalisera till andra fall i andra kontext 

begränsad. En tvärsnittsstudie bör göras för att undersöka företeelsen i andra 

konsultföretag. Fler djupgående fallstudier kan även göras för att få djupare insikt i 

ämnet. Fortsatta studier bör även ägnas åt att undersöka osäkerheten vilken 

uppkommer till följd av konsulters brist på tillit till sina kollegors kompetens för att 

skapa djupare argument för att det är en berättigad osäkerhet. 
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