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Sammanfattning 
 
Titel: Kunskapens makt - Makten över kunskapen 
 
Författare: Sofia Eriksson, Håkan Lindgren och Noomi Nilsson 
 
Handledare: Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren 
 
Institution: Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur kunskapsföretag arbetar med 
omvandlingen av humankapital till strukturkapital för att behålla de anställdas kunskap i 
företaget och därmed undvika beroende av enskilda individer. 
 
Metod: Vi genomförde vår studie på tre kunskapsföretag där vi gjorde sex kvalitativa 
intervjuer med sju personer. Tre av personerna sitter i ledningen och de andra fyra är anställda 
och har varit ett komplement till ledningen. 
 
Slutsats: Vår studie visar att omvandling av humankapital till strukturkapital sker antingen 
genom överföring mellan de anställda eller genom att de anställda överför kunskap till 
företagets infrastruktur. Överföring mellan de anställda sker med verktyg som mentorskap och 
temas som bygger på den mänskliga kommunikationen. Även kunskapskarta används, men då 
bara i två av företagen. Överföring av kunskap från de anställda till företagets infrastruktur 
sker med hjälp av IT-verktyg som databaser och intranät. Kunskapsomvandlingen i företagen 
sker med hjälp av olika verktyg för att behålla kunskapen i företagen och därmed undvika att 
bli beroende av enskilda individer.  
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Abstract 
 
Title: The power of knowledge - The power over the knowledge 
 
Authors: Sofia Eriksson, Håkan Lindgren och Noomi Nilsson 
 
Supervisors: Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren  
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this study is to understand how knowledge intensive companies 
work with human resources. Transforming it to structure capital in order to retain employees´ 
knowledge and as a result avoiding dependency in single individuals.  
 
Method: The study was performed at three knowledge intensive companies where six 
qualitive interviews were done with seven individuals. Three of which were in the 
management and the four other employees and were used as a complement to the 
management. 
 
Results: Our study shows that the transformation of human capital to structure capital must 
either be transferred between employees or from the employees towards the company’s 
infrastructure. Knowledge transfer between employees occurs in such ways as mentoring and 
teams; both building on human communication. Knowledge map is also used but only in two 
of the companies. The study also shows that the transfer of knowledge to the company’s 
infrastructure occurs with the help of IT-tools, for example databases and intranets. The tools 
are used to preserve knowledge within the company and thereby avoid dependency on a 
single individual. 
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Inledning
 

1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till uppsatsens problemområde och en 
problemdiskussion som sedan kommer att mynna ut i ett syfte för uppsatsen och en 
problemformulering.  
 

1.1 Bakgrund  
 
”I en ekonomi där det enda säkra är osäkerheten, är kunskap den enda säkra 
källan till uthålliga konkurrensfördelar. När marknaden skiftar, teknologier snabbt 
sprids, företag mångfaldigas och produkter blir föråldrade över en natt, blir 
framgångsrika företag de som ständigt skapar ny kunskap, fördelar den brett inom 
sin organisation och snabbt omsätter den i teknologier och produkter. 
Sammanfattat, framgångsrika företag blir effektiva lärande organisationer.” 
Blomgren och Kuikka (1998, s 83) 
     

Ekonomin har genomgått ständig förändring och utveckling sedan 1700-talets industriella 
revolution där maskiner och fysisk muskelkraft utgjorde framgång och välstånd till att 
utvecklas mot ett kunskapssamhälle där individens kunskap och erfarenhet står i centrum. Den 
industriella ekonomins kännetecken är hierarki och kontroll och den kontrollerades av dem 
som hade tillgång till kapital och fysiska tillgångar. Dagens kunskapsekonomi däremot 
kännetecknas av förändring, informationsspridning, intelligens och kontrolleras av dem som 
har tillgång till information och kunskap (Blomgren och Kuikka, 1998). Brooking (1999) 
definierar kunskap som information i ett sammanhang, tillsammans med en förståelse av hur 
den ska användas. Kunskapssamhällets framväxt har medfört att alltfler företag är på väg att 
bli kunskapsföretag. Enligt Sveiby (1986) säljer kunskapsföretag kunskap och löser komplexa 
problem. Personalen är oftast högutbildad och produktionen är starkt individberoende och av 
icke standardiserad natur. I en föränderlig värld som allt mer domineras av den kunskap de 
anställda innehar har det intellektuella kapitalet tagit över rollen som det dominerande 
kapitalslaget. Det var bl.a. Edvinsson som utvecklade tankarna om det intellektuella kapitalet 
och dess värde för företaget.  
 
Det finns ett antal olika benämningar för vad det intellektuella kapitalet består av. Vanliga 
namn för indelning av intellektuellt kapital är humankapital, strukturkapital och kundkapital 
(Edvinsson och Malone 1997). Humankapitalet består av de anställdas kunskap, förmåga, 
skicklighet och erfarenhet. Strukturkapitalet inkluderar system, strukturer, processer, 
databaser och dokumentation. Kundkapitalet består av företagets relationer med externa 
parter. Vi har valt att utgå från denna indelning och definition av det intellektuella kapitalet. 
Då vi är intresserade av att undersöka hur företag med hjälp av olika verktyg arbetar med att 
omvandla sitt humankapital till strukturkapital, går vi inte närmare in på kundkapitalet.  
 
Många böcker, artiklar och uppsatser har behandlat det intellektuella kapitalet men då främst 
hur det bör redovisas i externredovisningen se bl.a. Kujansivu & Lönnqvist (2007), Roos och 
Fernström och Pike (2006).  Bontis och Choo (2002) skriver att metoder och modeller för 
mätning och värdering av intellektuellt kapital har gått trögt och de skriver vidare att det finns 
begränsat med litteratur och studier om styrning för intellektuellt kapital.  
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Det har gjorts många försök för att mäta och värdera humankapitalet men än så länge har 
ingen fått någon större genomslagskraft. Det har visat sig svårt då det finns en osäkerhet i 
värderingen av humankapitalet eftersom företagen inte vet hur länge personalen stannar i 
företaget. På senare år har debatten kring värderingen av humankapitalet ebbat ut. Kanske har 
företagen insett att det är för tidskrävande och meningslöst att försöka värdera 
humankapitalet. Istället väljer vi att lägga tyngdpunkten på hur kunskapsföretagen kan 
omvandla humankapital till strukturkapital för att behålla investerad kunskap i företaget.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det berättas en historia, vi har ingen aning huruvida den är sann. Den handlar om Abbott 
Lawrence Lowell, rektor vid Harvard University från 1909-1933. Den lyder så här:  
 

”En dag frågade en besökare honom: Hur kommer det sig, Mr Lowell, att så 
mycket kunskap är koncentrerad här vid stranden av Charles river? Lowell påstås 
ha svarat: Det är mycket enkelt. Varje år tar vi emot de allra intelligentaste unga 
männen i Amerika – på den tiden var det bara män och nästa alla var amerikaner 
- och när de tar examen fyra år senare, är de helt okunniga. Så de måste ha 
lämnat kvar sina kunskaper här.” Stewart (1999, s 146)  
 

Frågan vi kan ställa oss är: Hur arbetar företagsledningen för att omvandla de anställdas 
kunskap och erfarenhet till något som stannar kvar i företaget och inte går hem klockan 17:00 
på eftermiddagen?  
 
Edvinsson och Malone (1997) betonar att i ett kunskapssamhälle kommer välstånd och 
välfärd i största del levereras från det intellektuella kapitalet. Vi har lämnat ett samhälle där 
standardiserade arbetsuppgifter och rutiner var i fokus mot ett samhälle där människans 
kapacitet och kunskap ligger till grund. Det är därför av stor vikt att företagen omvandlar 
kunskapen för att inte förlora sina konkurrensfördelar. Ju bättre ett företag utnyttjar sina 
tillgångar och omvandlar kunskapen, desto bättre förutsättningar har de för att klara av den 
allt hårdare konkurrensen. Med det sagt så betyder det inte att fysiska tillgångar inte är 
viktiga, men utan människors kunskap om hur de nyttjas så är de inte av något stort värde 
skriver Brooking (1998).  
 
Om företag ska vara konkurrenskraftiga måste de utveckla sin förmåga att omvandla och 
utnyttja de anställdas kunskaper. Det är här Knowledge Management (KM), dvs. att styra 
kunskap kommer in i bilden. Hansen, Nohria och Tierney (1999) skriver att KM inte är något 
nytt begrepp. Redan för hundratals år sen har ägare av familjeföretag överfört sin kunskap till 
nästa generation. Företag har på ett eller annat sätt alltid försökt styra de anställda på ett mer 
eller mindre medvetet sätt. De ändrade förutsättningarna på marknaden, med bl.a. ökad 
konkurrens, snabb förändringstakt, som har medfört till ett ökat behov för företag att styra sitt 
intellektuella kapital för att undvika beroendet av enskilda individers kunskaper. Företagen 
kan styra det intellektuella kapitalet genom att med hjälp av olika verktyg omvandla 
humankapital till strukturkapital och därmed behålla kunskapen i företaget.  
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Enligt Hansen, Nohria och Tierney (1999) sker kunskapsomvandling, med hjälp av olika 
verktyg, antingen genom dokumentation där de anställdas kunskap överförs från individ till 
företags infrastruktur eller genom mänsklig kommunikation där kunskapen överförs från 
individ till individ. 
 
Enligt Hansson och Andersson (1999) är kunskap motorn i det nya kunskapssamhället men 
för att den ska generera ekonomiska mervärden krävs det att den överförs i företaget. Genom 
att skapa förutsättningar och verktyg för kunskapsomvandling kan företaget behålla 
kunskapen inom företaget. Stewart (1999) skriver att det är ledningens uppdrag i 
kunskapssamhället att omvandla humankapital till strukturkapital i den mån det är möjligt. 
Strukturkapitalet är den del av det intellektuella kapitalet som företaget äger och kan 
kontrollera. Han uttrycker det enkelt som ”kunskap som inte går hem på kvällarna”. Genom 
att omvandla humankapital till strukturkapital blir kunskapen företagets egendom och de blir 
inte lika beroende av den enskilde individen. 
 
Edenius (2003) skriver att i början av 90-talet och i takt med den ökade IT-utvecklingen blev 
företagens sätt att organisera de anställdas förmågor och deras kapacitet att generera och 
integrera kunskap mer uppmärksammat. Det som skiljer sig mot tidigare studier är att 
kunskap nu lyfts fram i samband med diskussioner om hur dessa resurser kan styras och 
användas på ett effektivare sätt än tidigare. Enligt Mullern och Stein (2000) är det framförallt 
inom IT-branschen som konkurrensen om kunskap är mycket hög. Det är därför av betydelse 
för dessa företags konkurrenskraft att skapa förutsättningar för att omvandla de anställdas 
kunskap för att behålla den i företaget och därmed undvika att bli beroende av enskilda 
individer. 
  
Brooking skriver (1999) att uttrycket ”våra anställda är vår mest värdefulla tillgång” är en 
kliché som företag använder. Uttrycket är innehållslöst då det oftast inte är personen i sig som 
är den viktiga tillgången utan dennes kunskap, förmåga och erfarenhet. Ett problem som kan 
uppstå i företag idag är om ett fåtal anställda innehar värdefull kunskap, som företaget är 
beroende av för sin konkurrenskraft. Vad händer om dessa nyckelpersoner slutar utan att deras 
kunskap, erfarenhet mm är dokumenterad? Risken finns att företag hamnar i en situation där 
företagets nyckelperson plötsligt avlider. Den person som har den samlade övergripande 
kontrollen över hur processer fungerar finns inte längre. Det kan ta år för företaget att fundera 
ut hur processerna fungerar och trots dessa försök så finns det fortfarande frågor som behöver 
besvaras. En lärdom för företaget är att aldrig bli beroende av de anställda då de aldrig vet om 
den anställda kommer att stanna, avlida eller något annat. För att undvika detta beroende 
behöver ledningen skapa förutsättningar så att de anställda använder olika verktyg för att 
omvandla kunskapen och därmed knyta den till företaget. 
 
Stewart (1999 s153) summerar vår problemdiskussion på ett bra sätt: ”var och en som slutar 
tar med sig kunskap, som är värd att behålla, och varje nyanställd för in kunskap som är värd 
att ta del av”. Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till nedanstående 
problemformulering: 
 

• Hur arbetar kunskapsföretag för att behålla kunskapen i företaget, genom omvandling 
av humankapital till strukturkapital och därmed undvika att bli beroende av enskilda 
individer? Vilka verktyg använder de sig av?  
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur kunskapsföretag arbetar med 
omvandlingen av humankapital till strukturkapital för att behålla de anställdas kunskap i 
företaget och därmed undvika beroende av enskilda individer.  
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2. METOD 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt och de val vi har gjort genom vårt 
uppsatsarbete. Vi börjar med att redogöra för val av företag för att sedan redovisa för 
metodsynsätt, datainsamling och slutligen studiens trovärdighet.  

2.1 Val av företag 
 
Vi har valt att avgränsa oss till kunskapsföretag i IT-branschen belägna i Ronneby och 
Karlskrona vilket beror på närhet till intervjuobjekten. Vi har valt att utföra vår studie på 
kunskapsföretag då de i stor utsträckning är beroende av att kunskapen stannar i företaget för 
sin konkurrenskraft.  IT-branschen valde vi därför att branschen är i ständig förändring. Det är 
en utmaning för företagen och medför att de anställda måste hålla sig uppdaterade för att klara 
utvecklingen.  För att komma i kontakt med tilltänkta företag började vi med att skicka ut en 
förfrågan via mail. När inte det visade sig ge så mycket valde vi att kontakta dem via telefon. 
Lundahl och Skärvad (1999) tycker att telefonkontakt är det bästa sättet då vi omedelbart kan 
få ett ställningstagande. I efterhand hade det varit effektivare att kontakta dem via telefon 
direkt. Vi valde att undersöka tre företag, HiQ, UIQ, och WM-Data, som respondenter i vår 
studie. Dessa tre företag passar in i vår definition av kunskapsföretag då det huvudsakliga 
värdet som skapas kommer från högutbildade anställda och mindre från maskiner och fysisk 
muskelkraft. Företagen är kundanpassade och försöker därmed skapa lösningar för varje 
kunds specifika behov. Med tanke på att vi lever i ett kunskapssamhälle där kunskapen blir 
allt viktigare och kunskapsföretagen blir fler och fler är det väsentligt för företagens 
konkurrenskraft och överlevnad att kunskapen tas tillvara. Anledningen till att vi valde just tre 
företag har att göra med mättnaden på kunskapen. Vi insåg efter våra intervjuer med de tre 
företagen att ytterligare ett företag inte skulle ge oss mer eller ny kunskap och därmed fanns 
det inga behov att studera ytterligare objekt.  
 
Vi valde att intervjua företagsledningen då vi anser att det är de som skapar förutsättningar för 
kunskapsomvandling. De har makt att påverka kunskapsomvandlingen då de antingen kan 
försvåra eller underlätta processen. För att få en mera nyanserad bild har vi även valt att 
intervjua en anställd på varje företag. Vi använde dessa svar som ett komplement och som 
förstärkning av det vi fått fram från ledningen för att på så sätt undersöka om de har liknande 
uppfattning som de på ledande positioner i företaget.   

2.2 Metodsynsätt 

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 
När vi valde ansats för insamling och utveckling av kunskap valde vi att använda oss av 
Björklund och Paulssons (2003) definition av induktion, deduktion och abduktion. Vi började 
vårt uppsatsskrivande, efter att ha kommit fram till en problemformulering, med att leta och 
läsa relevant litteratur inom det valda området. Vi började därmed använda en deduktiv ansats 
då vi först letade efter teorier för att utifrån dessa göra förutsägelser om verkligheten, dvs. 
empirin. Efter insamlingen av empirin gick vi åter tillbaka till teorin för att jämföra hur väl 
vår empiri stämde överens med den befintliga forskningen. Då vi gjorde detta gick vår ansats 
över till en abduktionsansats dvs. vi gick fram och tillbaka mellan de olika 
abstraktionsnivåerna.   

                                                                                                                                                       
 
 

11 

 



Metod
 

2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Holme och Solvang (1997) skriver att det är svårt att dra en skiljelinje mellan de två 
metodinriktningarna, kvantitativ och kvalitativ, då den ena metoden inte helt utesluter 
användandet av den andra metoden. Metodvalet beror på vilket syfte författarna har med sitt 
arbete. Den kvalitativa metoden fungerar bättre om studiens syfte är av beskrivande eller 
förstående natur. Vi valde således att lägga betoningen på den kvalitativa metoden i vår studie 
då vi var intresserade av att beskriva och skapa en förståelse av hur företagen arbetar med 
omvandlingen av humankapital till strukturkapital. Vår studie har även inslag av den 
kvantitativa metoden då vi t.ex. berör antalet anställda. Således kan kvalitativa studier ha 
någon form av kvantitativt inslag och vice versa.    

2.2.3 Explorativ studie 
 
Att en studie måste ha ett specificerat syfte råder det allmän enighet om enligt Denscombe 
(2004). Däremot finns det många olika syften som en studie kan ha och det är därför viktigt 
att forskaren har en klar bild om vilket syfte som hans/hennes forskning passar in. Vårt syfte 
är huvudsakligen att beskriva hur saker och ting är, och inte hur de borde vara eller ens varför 
de är som de är, då vår studie handlar om hur företagen arbetar med att omvandla kunskapen 
från humankapital till strukturkapital för att undvika att bli beroende av enskilda individer. Vi 
vill alltså beskriva och skapa en förståelse för hur det ser ut i företaget när det gäller denna 
fråga. Detta syfte hamnar under den explorativa studien vilken syftar till att samla in data och 
beskriva händelser och situationer. Explorativa studier används oftast då det finns lite eller 
inget grundmaterial inom området och forskaren försöker finna grundläggande förståelse. En 
sådan undersökning blir oftast en förstudie för vidare forskning inom området. I vårt fall har 
det funnits begränsat material för det vi undersökt dvs. kunskapsomvandling.  

2.3 Datainsamling 
 
Vi har under uppsatsens gång hanterat stora mängder information och vår datainsamling har 
varit av både primär och sekundär natur. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är primärdata 
material som vi själva samlat in och sekundärdata är redan existerande data insamlad av andra 
som har haft annat syfte för den aktuella studien.  

2.3.1 Litteraturstudie 
 
Det finns många metoder för att samla in och bearbeta information och data. Vi började 
datainsamlingen med att samla in relevant litteratur för att läsa på om ämnet och för att få en 
uppfattning av vårt problemområde men även för vårt teorikapitel. Insamlingen gjordes från 
böcker, vetenskapliga artiklar, Internet, tidskrifter och annat material med hjälp av sökverktyg 
som Elin, ABI, Libris, Business Source Premier och google. Vi har använt oss av sökord som 
human capital, structure capital, intellectual capital, knowledge, knowledge management, 
knowledge transfer men även av deras svenska översättning. När vi samlat in information har 
vi använt oss av snöbollsmetoden som innebär att vi har läst litteratur som varit relevant och 
granskat vilka referenser den hänvisat till och läst vidare i den litteraturen. Vi har genomfört 
våra litteraturstudier på Blekinge Tekniska Högskolebibliotek och inkluderade böcker men 
även artikelsök i databaser.  
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Med hjälp av allt material vi samlat in och den kunskap detta gett oss utvecklades vår 
bakgrund och problemdiskussion som sedan ledde oss fram till problemformuleringen och 
syftet med uppsatsen.  

2.3.2 Empirisk studie 
 
För att inhämta empiriskt material till vår studie valde vi att använda oss av intervjuer vilka 
oftast används inom den kvalitativa metoden (Denscombe 2000). Vi valde intervjuer som 
insamlingsmetod för att vi ansåg att det skulle vara det bästa sättet att få så mycket 
information som möjligt om vårt ämne. Intervjumetoden är flexibel vilket medförde att vi 
kunde göra ändringar i undersökningen beroende på respondenternas reaktioner. Vid 
intervjuerna kunde vi klarlägga och förtydliga de frågor som respondenten missuppfattat. 
Under vår första intervju fann vi att det var ett par frågor som respondenterna inte förstod och 
då kunde vi genast förtydliga vad vi menade med dem.  Vi kom bl.a. fram till att 
spetskompetens var ett ord som inte uppfattades av respondenterna på det sätt vi hade tänkt. 
Vi tänkte spetskompetens i betydelse av nyckelpersoner i företaget medan respondenterna 
uppfattade spetskompetensen som hela företagets kompetens. Vi omformulerade frågan och 
använde oss av nyckelperson istället för spetskompetens. Vi valde inte enkätmetoden då den 
inte är lika flexibel. När en enkät är klar och utskickad kan den inte ändras och därmed får 
forskaren bara svar på sådant han själv anser är viktigt vilket kan medföra att viktig 
information förbises. En annan negativ effekt med enkäter är att respondenterna kan tolka 
frågorna på olika sätt vilket vi fick erfara med vår intervjumall men då vi använde oss av 
intervjumetoden kunde vi förtydliga vad som menades. Observationer uteslöts då vi varken 
hade tid eller kunskap för att kunna genomföra effektiva observationer. Vi är medvetna att det 
finns nackdelar med intervjuer. Den information som fås fram är oftare mer situationsspecifik 
menar Denscombe (2000) vilket gör att generaliseringar blir svåra att göra. Detta sågs inte 
som ett problem då syftet med vår studie inte är att dra generella slutsatser utan är mer av 
beskrivande karaktär.  
 
Det finns enligt Lundahl och Skärvad (1999) tre huvudtyper av intervjuer och de är 
uppbyggda på olika sätt nämligen standardiserade, ostandardiserad och semistandardiserde. 
Vi valde att använda en semistandardiserad metod där vi hade ett antal huvudfrågor som 
ställdes till samtliga respondenter samtidigt som det gavs utrymme att ändra den ordning 
frågorna ställdes samt ställa fria uppföljningsfrågor till respondenterna. Denna intervjumodell 
ger större flexibilitet då vi kan anpassa oss efter respondenternas svar och reaktioner när vi 
efterhand kommer på följdfrågor. Däremot kan det sägas att intervjuerna till viss del också är 
standardiserad eftersom vi formulerat de mesta av huvudfrågorna innan intervjutillfällena 
vilket underlättade jämförelsen mellan svaren från intervjuerna.  
 
Under vår första intervju hade vi ingen tillgång till bandspelare och fick därmed anteckna men 
då vi är tre stycken som kan anteckna ansåg vi inte att det skulle vara något större problem att 
dokumentera det som respondenten sa. Under resterande intervjuer hade vi tillgång till 
bandspelare och i efterhand visade sig det vara bra då vi hade allt material vi samlat in 
dokumenterat. Hur många vi än är och hur snabbt vi antecknar så går det inte att dokumentera 
allt som framkommer och därmed finns chansen att vi missar något av betydelse.  
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Trots att vi hade allt inspelat på band valde vi att efter varje intervju diskutera igenom det 
insamlade materialet för att se att våra intryck stämde överens och för att inte glömma 
huvudpunkterna från intervjuerna. Vi bearbetade sedan intervjuerna mer ingående då vi 
avlyssnade bandspelaren samtidigt som vi gjorde anteckningar. Detta gjordes ett flertal gånger 
för att vi skulle dokumentera det väsentliga och rensa bort onödigt resonemang. Efter 
intervjuerna tillfrågades respondenterna om vi kunde komplettera frågorna om vi behövde få 
ytterligare information och det gick bra för alla. 

2.3.3 Kritik mot datainsamlingen 
 
Vi valde att utföra vår empiriska studie från ett ledningsperspektiv. Det finns en risk att 
intervjuobjektet förvränger sina svar för att få dem att låta positivare. Vi försökte undvika 
detta genom att även intervjua en anställd i varje företag för att på så sätt se om deras 
uppfattning var överensstämmande. När det gäller sekundärdata så är det baserat på 
författares uppfattningar och tolkningar av tidigare forskares studier (Holme och Solvang 
1997). Det finns därför alltid en risk att materialet misstolkas och förändras i innehåll och 
form. För att undvika detta har vi försökt undersöka ursprungskällan. Då vi har använt oss av 
mycket sekundärdata har vi försökt undersöka de nyaste rönen och den nyaste forskningen 
om ämnet. Det finns vissa delar i vårt arbete där det varit svårt att hitta nyare litteratur och 
därmed har vi fått använda äldre källor tillsammans med den nyare litteratur vi påträffade. Vi 
anser att de fortfarande är relevanta då många av de senare författarna hänvisar till dessa äldre 
källor.    

2.4 Studiens trovärdighet 
 
När det gäller trovärdigheten i studien finns det två begrepp, validitet (riktighet) och 
reliabilitet (tillförlitlighet), som alla forskare måste ha i åtanke. Då vi i vår studie valde en 
kvalitativ inriktning anser vi att det är svårt om ens möjligt att mäta reliabiliteten. 
Reliabiliteten går bl.a. ut på att samma resultat ska fås oberoende på vem som utför studien 
skriver Denscombe (2000). Logiskt sett anser vi inte att det är möjligt att detta inträffar då vi 
gör en studie angående människors egna tolkningar och uppfattningar om en given situation. 
Respondenternas uppfattningar och erfarenheter ändras med tiden då de erhåller nya 
kunskaper och erfarenheter samtidigt som respondenten kanske inte längre är anställd på 
företaget. Det resulterar i att om studien görs vid något annat tillfället behöver samma slutsats 
inte erhållas och därmed uppnår studien inte en hög reliabilitet. Vi anser således inte att en låg 
reliabilitet minskar trovärdigheten i vår studie. Svenning (1999) ger stöd åt vårt resonemang 
då han skriver att det är diskutabelt om det går att uppnå hög reliabilitet om studien har en 
kvalitativ ansats. När det däremot gäller validiteten i vår studie anser vi att vi har uppnått en 
hög sådan. Validiteten kan vara svår att kontrollera när studien handlar om människors 
uppfattningar och erfarenheter vilken den gör i vår studie. Det finns dock vissa praktiska 
kontroller som forskaren kan göra för att bedöma riktigheten i empirin skriver Denscombe 
(2000). För att öka validiteten i vår undersökning har vi intervjuat personer som har kunskap 
inom det område vi undersökt t.ex. då vi intervjuade Vice President inom Human Resource, 
knowledge managern på UIQ och staffmanagern på WM-Data. Alla är väl insatta i ämnet 
kunskap och kunskapsomvandling då de under längre tid arbetat med frågor som rör ämnet.  
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En annan sak för att öka validiteten är att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att 
bekräfta resultat skriver Denscombe (2000). Vi har intervjuat olika personer i företagen vilket 
inneburit att vi sett företeelsen från två perspektiv, företagsledningens samt de anställdas. 
Därmed har vi kunnat styrka det företagsledningen sagt. Vi har använt oss av 
datatriangulering då vi använt oss av flera källor för att styrka det vi skrivit. Svenning (1999) 
skriver att det är lättare att uppnå hög validitet i kvalitativa undersökningar då denna metod 
tillåter en direktkontakt under intervjun som gör att datans riktighet kan kontrolleras under 
tiden som den samlas in. Utifrån detta resonemang menar vi att vår studie uppnår en hög 
validitet. 
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3. TEORI 
 
Vi vill i det här kapitlet belysa den litteratur vi använt oss av samt beskriva de teorier som 
ligger till grund för den empiriska studien och som är till hjälp när vi ska analysera 
problemområdet. Vi börjar med att redogöra för några centrala begrepp. Därefter beskriver 
vi knowledge management (KM), omvandling av humankapital till strukturkapital för att 
sedan skriva om förutsättningar för kunskapsomvandling samt verktyg för 
kunskapsomvandling. Till sist tar vi upp problem med kunskapsomvandling.  
 

3.1 Centrala begrepp 
 
Vi beskriver nedan mera ingående några av de grundläggande begrepp som vi använder oss av 
i arbetet. Vi börjar med att beskriva intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital för att 
sist beskriva kunskap. 

3.1.1 Intellektuellt kapital 
 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) är det intellektuella kapitalet ett samlingsnamn och 
består av humankapital, strukturkapital och kundkapital. Roos, Fernström och Pike (2006) 
skriver att termen intellektuellt kapital funnits länge. Det består av personalens kunskap, 
förmåga, erfarenhet och skicklighet, företagets image på marknaden och även av relationerna 
med kunder, leverantörer och andra externa intressenter. Hansson och Andersson (1999) 
skriver att det intellektuella kapitalet oftast i media beskrivs som de osynliga värdena i ett 
företag dvs. de värden som inte är upptagna i balansräkningen. De tycker dock inte att denna 
beskrivning är något vidare då allt som skapats i ett företag är skapat genom människors 
tanke- och handlingskraft. Därmed vill de beskriva att det intellektuella kapitalet består av all 
substans, inklusive det finansiella kapitalet, som finns i företaget.  När det gäller intellektuellt 
kapital kan det användas av flera användare på olika ställen. En maskin t.ex. kan bara 
producera en begränsad mängd produkter och på en plats. Intellektuellt kapital har en ökande 
avkastning. Om företaget investerar i personalen, tex. genom utbildning,  kan den summa som 
lagts ut återbetalas genom att personalen blir duktigare på det de gör. Det är dock svårt att 
skydda det intellektuella kapitalets värde för externa aktörer. Ett företag som investerar i 
personalutbildning kan förlora denna investering till andra företag om de anställda byter 
företag (Roos, Fernström och Pike 2006). 

 3.1.2 Humankapital  
 
Edvinsson och Malone (1997) skriver att humankapitalet är knutet till företagets anställda och 
består av individens förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet. Även Roos, Fernström och 
Pike (2006) skriver om humankapital med en liknande definition som Edvinsson och Malone 
(1997) och menar att det är humankapitalet som skapar värde i företaget. Humankapitalet kan 
inte ägas eller kontrolleras av företaget utan tillhör individen. Kunskapen kan dock omvandlas 
till strukturkapital och då är det företaget som kontrollerar och äger den. Stewart (1999) 
skriver att humankapitalet utvecklas på två sätt: för det första när företaget använder mer av 
människors kunskaper och kreativitet, för det andra när fler har tillgång till de kunskaper som 
företaget behöver för sina innovationer.  
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Det är betydelsefullt för företaget att lösgöra sitt humankapital och överföra kunskapen inom 
hela företaget. I ett kunskapssamhälle har företag enligt Stewart (1999) inte råd att använda 
sitt humankapital ineffektivt. Kunskapen hos de anställda behöver överföras så att de inte 
förblir outnyttjade tillgångar hos de enskilda individerna. Det är viktigt för företagen att skapa 
möjligheter där de anställdas privata kunskaper kan komma fram och bli tillgängliga för alla 
genom kunskapsomvandling. Detta kan göras genom en rad olika verktyg som mänsklig 
kommunikation, belöningar, teams, mentorskap, IT och kunskapskarta.  

3.1.3 Strukturkapital 
 
Strukturkapital består av strukturer, system, processer och databaser som används i företaget. 
Edvinsson och Malone (1997) beskriver strukturkapitalet som organisationens förmåga, 
inklusive de fysiska system som används för att överföra och lagra intellektuellt kapital. 
Strukturkapitalet har även som uppgift att möjliggöra och stödja infrastrukturen hos 
humankapitalet. Strukturkapitalet bör fungera, enligt Stewart (1999), som ett sätt att 
dokumentera individernas kunskaper så att den inte går förlorad vid eventuellt en uppsägning.  
Strukturkapitalet tillhör alltså hela företaget och kan därför reproduceras och delas med andra.  
Stewart (1999) skriver vidare att ett effektivt sätt för företaget att öka strukturkapitalet är att 
bygga upp en bank av viktiga erfarenheter där det kommer fram vad som gjordes rätt och fel i 
olika projekt. Således kan arbetet göras bättre och snabbare nästan gång då de anställda nu har 
tillgång till erfarenheter från tidigare projekt. Hansson och Andersson (1999) skriver att ur 
företagets synvinkel är uppbyggandet av strukturkapitalet väsentligt, eftersom denna avgör 
om kunskapen finns kvar när de anställda gått hem för dagen. Ju mer humankapital som 
omvandlas till strukturkapital desto mer synlig substans finns i företaget.  

3.1.4 Kunskap - tyst och explicit 
 
”Vad är kunskap?” representerar en av de mest grundläggande frågorna som mänskligheten 
har brottats med skriver Hislop (2005). Det finns en rad olika författare som gett sina 
definitioner på vad kunskap är. Hislop (2005) skriver vidare att ett av de vanligaste sätten för 
att definiera kunskap är genom att skilja mellan data, information och kunskap. Data 
definieras som bilder, nummer, ord mm som inte har något sammanhang. Information 
definieras som data som har bearbetats och organiserat i ett meningsfullt mönster. Kunskap 
uppstår från användandet av data och/eller information. Kunskap är således information i ett 
sammanhang, tillsammans med en förståelse av hur den ska användas.  
 
Det finns två typer av kunskap nämligen tyst och explicit kunskap (O´dell och Grayson 1998, 
Brooking 1999). Beroende på vilken typ det är ger det oss en god indikation hur kunskapen 
kan överföras i företaget. Explicit kunskap är kunskap som är enkel att uttrycka och dela med 
sig och därmed enkel att överföra. Enligt Hislop (2005) är explicit kunskap opersonlig, 
objektiv oberoende av sammanhanget och lätt att dela med sig av. Den här typen av kunskap 
kan överföras från person till person och från person till företagets infrastruktur utan att dess 
innehåll förändras nämnvärt. Exempel på explicit kunskap enligt Bark m.fl. (2002) är 
produktspecifikationer, patent, regler och instruktioner. Tyst kunskap däremot är mer personlig 
då den har införskaffats genom erfarenhet och är därmed svår att lagra i manualer, böcker och 
databaser. Hislop (2005) beskriver tyst kunskap som personlig, subjektiv, beroende av 
sammanhanget och svår att dela med sig av.  
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Enligt Davenport och Prusak (1998) skulle det vara lättare att människor som besitter tyst 
kunskap görs tillgängliga för andra då denna kunskap är svår att återge i ett dokument eller 
databas. Den tysta kunskapen överförs därför till människor enligt Bark m.fl. (2002) oftast 
genom informella kunskapsnätverk där anställda träffas och talas vid.  
 
Att försöka dokumentera all tyst kunskap som en skicklig anställd har skulle vara mycket 
arbetskrävande och mödosamt. Ta t.ex. en så enkel sak som att steka ett ägg. Brooking (1999) 
skriver om hur en klass fick i uppdrag att skriva en manual steg för steg för hur ett ägg steks 
så att personer som aldrig gjort det skulle kunna följa det från punkt till punkt. Endast två i 
klassen klarade av att skriva allt och i rätt ordning. Några utelämnade t.ex. sätta på spisen och 
utan värme kan inte ägget stekas. Detta exempel visar klart och tydligt att överföring av 
kunskap som personer ”bara vet” är en svår process. Problemet är att viktig information och 
kunskap kan gå förlorad om de anställda inte lyckas omvandla det till strukturkapital. 
Davenport och Prusak (1999) skriver att processen att överföra tyst kunskap från en person till 
företaget är vanligtvis begränsad till att lokalisera den person som innehar kunskapen, guida 
personen som behöver denna kunskap, och uppmuntra dem att samspela. Genom att 
tillhandahålla tillgång till personer kan företaget främja kunskapsomvandlingen av tyst 
kunskap och därmed behålla den och knyta den till företaget.  
 
Hur svårt det än är att försöka omvandla tyst kunskap till explicit så är det värt att försöka 
säger Davenport och Prusak (1998). Genom att bara ha tillgång till tyst kunskap när den som 
besitter den känner för att dela med sig av den är inte bra. Speciellt inte när den anställde kan 
lämna arbetet när som helst. I kontrast till detta skriver Hansen, Nohria och Tierney (1999), 
att tyst kunskap i stort sett är omöjlig att sätta ord på och därmed borde företag inte satsa 
kapital på dokumentationsprocesser utan istället skapa utrymme för människor att överföra 
kunskapen mellan varandra genom mänsklig kommunikation.  

3.2 Knowledge Management 
 
Brooking (1999) definierar Knowledge Management (KM) som en process att skydda och 
utveckla kunskap som ägs av individer och om det är möjligt att omvandla denna kunskap till 
en form som kan användas av andra anställda i företaget. Enligt Mårtensson (1999 s 18) 
saknar begreppet KM ofta en tydlig definition i litteraturen. Generellt sett kan KM beskrivas 
som en ”strävan efter att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap och individuell kunskap 
till organisatorisk kunskap för att sedan bättre kunna styra den”. 

 
Figur 1, Kunskapsomvandlingsprocessen (Mårtensson 1999) 
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Cirklarna föreställer den individuella respektive organisatoriska kunskapen. Kunskapen delas 
i sin tur in i tyst och explicit kunskap. Den explicita kunskapen lagras i olika databaser medan 
den tysta kunskapen finns inom oss och kan därför inte lagras externt. Den tysta kunskapen är 
därför mer svårstyrd. Ju mer tyst kunskap som omvandlas till explicit kunskap desto större är 
möjligheterna att styra den. Explicit kunskap är nämligen lätt att dokumentera och därmed 
kan företaget styra den. Mårtensson (1999) skriver vidare att det största bidraget från KM är 
just omvandlingen av tyst till explicit kunskap pga. att företagen då kan styra kunskapen på ett 
mer effektivt sätt. Knowledge management handlar inte bara om att lagra kunskap utan också 
om att överföra individuell kunskap (humankapital) till organisatorisk kunskap 
(strukturkapital) och att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap.  
 
Enligt Hislop (2005) gäller det att identifiera vilken kunskap som är av värde för företaget och 
göra den explicit. Detta är det första steget i KM processen som handlar om att försöka 
behålla och hantera kunskapen i företaget. I nästa steg gäller det för företaget att samla all 
explicit kunskap i ett centralt förråd (t.ex. en databas) för att sedan strukturera det på ett 
systematiskt sätt. Detta för att göra det enklare för andra att få tillträde till det. Då detta görs 
omvandlas humankapital till strukturkapital och på det viset blir det något som företaget äger. 
Det sista steget i processen är att göra kunskapen tillgänglig för alla människor som kanske 
behöver använda sig av den. Viktigt att nämna i sammanhanget är att det är personen som 
äger kunskapen och därmed bestämmer om och i vilken utsträckning han vill dela med sig.  
 
Mårtensson (1999) har analyserat 200 vetenskapliga artiklar som på olika sätt behandlar KM 
och kommit fram till att KM kan beskrivas ur åtminstone två perspektiv nämligen som ett 
informationshanteringsverktyg och som ett strategiskt verktyg. 

 
• Informationshanteringsverktyg  

KM sett ur detta perspektiv består i att först samla in anställdas kunskap och för det andra att 
lagra den för att få den att stanna kvar i företaget. Det tredje steget innebär att göra 
informationen och kunskapen tillgänglig för andra med hjälp av olika verktyg. Här gäller det 
för företaget att distribuera informationen och kunskapen till de anställda på ett enkelt sätt och 
se till att den finns tillgänglig vid behov.  Det sista steget består av att anställda ska kunna 
använda sig av den lagrade informationen. 
 

 
Figur 2, Informationshanteringsverktyg (Mårtensson 1999) 

 
• Strategiskt verktyg 

Om företag ska lyckas med KM måste den implementeras på ett effektivt sätt. Första steget är 
att skapa en strategi där kunskap anses vara företagets mest värdefulla resurs och företagets 
intellektuella kapital sätts därför i förgrunden. Företag som vill utveckla sin KM-strategi 
måste därför bygga system som stödjer insamlandet och spridningen av medarbetarnas 
kunskaper och framgångsrika exempel. För att en sådan här utveckling och implementering av 
en KM-strategi ska lyckas krävs det att arbetet är kopplat till företagets övergripande mål.  

                                                                                                                                                       
 
 

19 

 



Teori
 

3.3 Omvandling av humankapital till strukturkapital 
 
En del av KM litteraturen behandlar omvandling av humankapital till strukturkapital och görs 
enligt Stewart (1999) för att behålla kunskapen och därmed undvika beroende av enskilda 
individer. Enligt Hansen, Nohria och Tierney (1999) finns det två sätt att omvandla de 
anställdas kunskap på. För det första genom att de anställdas kunskaper överförs till företagets 
infrastruktur. Andra i företaget kan nu använda sig av den i sitt arbete. Denna omvandling av 
humankapital till strukturkapital medför till att ingen katastrof inträffar om en anställd slutar 
då dennes kunskap har knutits till företaget. Den anställde dokumenterar t.ex. sina kunskaper 
och erfarenheter i en av företagets databaser och därmed har informationen överförts från 
individen till företaget. Ett annat sätt för kunskapsomvandling är att överföra kunskapen 
mellan de anställda genom att de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Genom att 
göra detta överförs kunskapen på flera anställda vilket gör att företaget kan behålla kunskapen 
och därmed undvika att bli beroende av enskilda individer då alla anställda troligtvis inte 
slutar samtidigt. Om en anställd frågar en medarbetare om hjälp med en viss sak och han 
svarar då har en kunskapsomvandling skett genom mänsklig kommunikation. I arbetet med 
denna kunskapsomvandling använder företagen olika verktyg. 
 
Davenport och Prusak (1998, s 88) ställer en intressant fråga: ”hur kan företag omvandla 
kunskap effektivt?” Det korta svaret, och det bästa är, att hyra smarta personer och låta dem 
prata med varandra”. Olyckligtvis anställer många företag smarta människor för att sedan ge 
dem en massa av arbete vilket hindrar dem från att tala med andra och på så sätt sprida sina 
kunskaper och färdigheter. För att få en maximal effekt i kunskapsomvandlingen måste 
företaget arbeta målmedvetet för att skapa förutsättningar och använda sig av alla verktyg som 
finns att tillgå för att behålla kunskapen i företaget.   

3.4 Förutsättningar för Kunskapsomvandling 
 
Då kunskapsomvandling är frivilligt skriver Stein (1996) att det är företagsledningens uppgift 
att skapa förutsättningar för att det ska ske. Enbart förekomsten av kunskap någonstans i 
företaget är inte av större värde om den inte görs tillgänglig. Davenport och Prusak (1998) ger 
ett exempel: många större företag vet hur det känns att återuppfinna hjulet. Detta hade kunnat 
undvikas om redan existerande lösningar hade distribuerats runtom i företaget så att inte 
onödig tid läggs ner på att lösa samma problem om och om igen. Målet med 
kunskapsomvandlingen är att göra kunskapen till företagets tillgång och därmed undvika 
beroende av enskilda individer. För att de anställda skall omvandla kunskaper och 
erfarenheter i företaget måste det skapas rätt förutsättningar och där är ledarskap och 
företagskultur två förutsättningar då de antingen kan underlätta eller försvåra 
kunskapsomvandlingen.  

3.4.1 Ledarskap 
 
Ordet leda betyder föra, och därför är det företagsledningens uppgift att styra de anställda i 
önskad riktning och mot uppsatta mål enligt Lundén (1997). Ett bra ledarskap är enligt 
Kouzes och Posner (1997) en förmåga att få människor att vilja göra något och inte bara få 
dem att göra något. Människor i maktställning kan med hjälp av sin makt förmå människor att 
göra något men ledaren förmår pga. sin trovärdighet människor att vilja göra något.  
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Det är en enorm skillnad att uppmuntra och engagera de anställda än att beordra lydnad. 
Enligt Hansson och Andersson (1999) är det företagsledningen som har ansvaret för de 
övergripande besluten och därmed hur det intellektuella kapitalet ska ledas inom företaget. De 
måste stimulera och belöna för att skapa förutsättningar till ett beteende som främjar 
kunskapsomvandling. För att det ska bli en effektiv omvandlig fordras det av 
företagsledningen att de visar ett uttalat intresse men även att medarbetarna visar ett eget 
initiativ till kunskapsomvandlingen. Lyckas företagsledningen med att göra denna 
omvandling attraktiv för medarbetarna kan det i längden medföra till att det blir helt naturligt 
dvs. en självklarhet för alla att göra det. 
 
Bark m.fl. (2002) skriver att ledarens roll har förändrats under de senaste åren. Förr gick 
ledarens roll ut på att kontrollera om de anställda utförde sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredställande sätt, idag ska ledaren ha en förmåga att skapa ett samspel och en miljö som 
ger de anställda de bästa förutsättningarna att använda och omvandla sina kunskaper och 
erfarenheter. I kunskapsföretaget är det de anställda som har makten enligt Hansson m.fl. 
(1997). De har makten att bestämma hur mycket och i vilken utsträckning de vill dela med sig 
av sina kunskaper. Ledningens uppgift blir således att agera som ”tjänare” åt sina 
medarbetare. Det innebär att de ska skapa en bra arbetsmiljö och förutsättningar för 
kunskapsomvandling. Det innebär även att stödja medarbetarna att lära av egna och andras 
erfarenheter samt att kunna lära andra och dela med sig av sina idéer och erfarenheter.  

3.4.2 Företagskultur 
 
Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att alla företag på ett eller annat sätt har en 
företagskultur. Kultur står för sättet att tänka, handla och vara i ett företag. Hislop (2005) 
beskriver företagskulturen som de normer, värderingar och beteende som delas av ett företags 
anställda. En företagskultur är inget som skapas en gång för alla, utan alla i företaget måste ta 
sitt ansvar, chef som anställd. Nyckelbegreppen i en företagskultur är delaktighet och 
medansvar. Brooking (1998) menar att företagskulturen måste stödja kunskapsomvandling för 
att få människor att vilja dela med sig av sina kunskaper till andra anställda men även till 
företaget. För att öka kunskapsomvandlingen i företaget kan ledningen sträva efter att 
organisera verksamheten med hjälp av öppna kontorslandskap. Fysiska aspekter såsom layout 
av arbetsplatser, utrustning och personal påverkar beteendet hos de anställda. 
Kontorslandskapet går att likna vid ett kontorshav med ett antal öar där öarna består av 
skrivbord och hurtsar som placerats ihop. Enligt Edenius (2003) leder denna placering av de 
anställda till att det blir lättare att kommunicera direkt med varandra. Det leder till ett bättre 
samarbete då de sitter nära varandra och informationen fritt flödar mellan de anställda. Hatch 
(2002) skriver generellt att ju större avståndet är mellan olika individer desto sämre är 
möjligheten till ett direkt samspel. Det öppna kontorslandskapet ger en möjlighet att snabbt få 
återföring och hjälp av andra. Det blir också en mer öppenhet och spontanitet mellan de 
anställda. Edenius (2003) skriver vidare att det öppna kontorslandskapet skapar en atmosfär 
där de anställda möts för att utbyta historier, idéer och kunskap. När personer samlas på 
samma ställe kan kunskap som är svår att formaliseras (tyst kunskap) utbytas vilket kan 
resulterar i en läroprocess som i sin tur ger upphov till ny kunskap.  
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Öppna kontorslandskap är inte alltid bra i alla sammanhang. Hatch (2002) skriver att det har 
visat sig att om personalen har separata rum där väggar och dörrar hindrar insyn så främjar det 
förtroliga samtal, samarbete och möte. Det ges även möjlighet för anställda att i trygghet utan 
risk för att bli störd av andras samtal i lugn och ro kan överföra sina kunskaper till andra.     
 
Både ledarskapet och företagsmiljön är av stor vikt för att skapa förutsättningar för 
kunskapsomvandling. Med hjälp av olika verktyg kan företagen omvandla de anställdas 
kunskap. Här under beskriver vi olika verktyg som kan användas vid kunskapsomvandling. 

3.5 Verktyg för kunskapsomvandling 
 
Choo och Bontis (2002) skriver att om enskilda individer i företaget har mycket och värdefull 
kunskap men företaget har dåliga kommunikationsverktyg då kommer inte företaget kunna nå 
sin fullaste potential.  

3.5.1 Mänsklig kommunikation  
 
Ett av de bättre verktygen för kunskapsomvandling är enligt Davidport och Prusak (1998) 
mänsklig kommunikation. Mycket av arbetet som pågår i företag sker genom informella 
nätverk där en person frågar en annan om någon specifik kunskap. Om personen inte kan 
hjälpa kan han ofta hänvisa till någon annan som kan hjälpa till för att lösa problemet. Det ena 
leder till det andra, en slags kedjereaktion. Hela nätverket är uppbyggt på kommunikation 
mellan individer som talar om olika saker vilket gör att det kan liknas vid skvaller. Skvaller 
har vanligtvis en negativ klang men om det används på rätt sätt så är det ett sätt för företagets 
kunskapsnätverk att uppdatera sig själv. Dessa informella nätverk har både sina för och 
nackdelar. I och med att nätverket fungerar genom personlig kontakt och ”word of mouth” är 
det uppbyggt kring en tilltro till varandra vilket är en viktig ingrediens för ett lyckat 
kunskapsutbyte. Den negativa sidan med verktyget är att det är informellt dvs. det är 
odokumenterat vilket gör att det inte alltid är tillgängligt för dem som behöver det. 
Företagsledningen borde uppmuntra informella samtal för att främja överföring av kunskap 
genom att skapa platser och tillfällen där folk från olika avdelningar kan träffas på ett 
informellt sätt. Exempelvis kan detta ske vid kaffeautomaten eller i cafeterian. Denna typ av 
kunskapsomvandling sker kontinuerligt i företag enligt Bark m.fl. (2002). Om det uppstår 
problem brukar vanligtvis personer samlas för att samtala om problemet och komma med 
förslag för att lösa det. Genom att uppmuntra dessa samtal kan de resultera i kreativa 
lösningar vilket är till gagn för företaget. Davidport och Prusak (1998) skriver att tidigare 
studier har visat att ledare till två tredjedelar skaffar sig sin information och kunskap från 
face-to-face möten eller vid telefonsamtal.  
  

3.5.2 Teams 
 
De nya förutsättningarna på markanden med ökad förändringskraft, ökade kundkrav, ökad 
konkurrens, och informationsteknologins intåg har medfört till att nya företag har vuxit fram. 
På grund av dessa nya förutsättningar har företaget mer och mer övergått till att bli mer 
teambaserade där personer arbetar tillsammans för att lösa uppgifter enligt Lind och Skärvad 
(2004).  
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Ett team består av ett antal individer med olika kunskaper och erfarenheter som arbetar 
tillsammans för att uppnå vissa mål. Bruzelius och Skävard (2005) beskriver ordet team som 
ett begränsat antal individer med kompletterande kunskaper och som samarbetar för att nå ett 
uppsatt mål. Författarna menar att om teamet ska fungera effektivt måste det finnas tydligt 
uppsatta mål, rätt kunskaper och en bra fungerande kommunikation. Enligt Nonaka och 
Takeeuchi (1995) krävs även rätt mix av personer för att teamet ska fungera effektivt. Att 
kombinera personer med olika slags färdigheter, idéer och värderingar kan bidra till värdefull 
kunskapsomvandling vilket kan leda till en generering av kreativa lösningar och innovationer. 
De skriver vidare att samlandet av personer med olika kunskaper och erfarenheter är ett 
villkor för ett kunskapsskapande. Denna blandning av olika individer förhindrar gruppen att 
falla tillbaka på gamla problemlösningar och bidrar till att nya idéer utvecklas. Lind och 
Skärvad (2004) skriver att det är omöjligt att vara duktig på allt och ha den kunskap som 
krävs för att lösa alla uppgifter. Det är därför av stort värde för företaget att skapa teams där 
människor med olika kunskaper och färdigheter möts för att dela med sig av och överföra 
kunskaper.  

3.5.3 Mentorskap 
 
Enligt Wikström (2005) är mentor en erfaren person som vägleder en annan, eleven, i dennes 
arbets- och livssituation. Hon skriver att mentorskapet innebär en överföring av kunskap från 
en erfaren person till en oerfaren. En av mentorns viktigaste uppgift är att bidra till elevens 
utveckling. Detta verktyg för att överföra och behålla kunskapen i företaget är speciellt bra 
vid överföring av tyst kunskap. Tyst kunskap är som vi sagt tidigare kunskap som erhållits 
genom personlig erfarenhet och därmed svår att dokumentera. Genom att mentorn vägleder 
eleven får eleven värdefull tillgång till dennes tillvägagångssätt och på så sätt överförs 
mentorns kunskap till eleven. Enligt Bark m.fl. (2002) lär sig människor främst genom att 
följa andras exempel. 
 
Mentorskap är inte bara betydelsefullt för eleven skriver Wikström (2005). Mentorn själv ges 
tillfälle att lära sig av sin elev och dennes kunskap och erfarenhet. Det innebär att mentorn 
kan få en inblick i nästa generations attityder och värderingar. Hansson m.fl. (1997) skriver att 
mentorn ska fungera som en samtalspartner som eleven kan gå till för att söka och införskaffa 
kunskap, få del av erfarenheter mm. Mentorskapet förutsätter en vilja att dela med sig av 
erfarenheter och misstag för att det ska bli ett lyckat verktyg. Enligt Wikström (2005) är 
mentorns främsta drivkraft lusten av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 
andra. Viktigt att tänka på innan någon väljer att bli mentor är att vara medveten om att det är 
ett stort ansvar. En mentor har ett stort inflytande på elevens personliga utveckling. Wikström 
(2005) skriver vidare att mentorn bör försöka undvika att hamna i vissa situationer när det 
gäller att handleda eleven. Att mentorn t.ex. tar på sig rollen som förälder är inte bra då eleven 
kanske inte ges utrymma till eget kritiskt tänkande. I detta fall levererar mentorn färdiga 
lösningar på elevens problem och grubblerier. Ett annat problem som kan uppstå är att 
mentorn agerar som en vän för att bli omtyckt vilket kan leda till att elevens utveckling 
hämmas. Mentorn måste kunna ställa kritiska och svåra frågor för att få eleven att 
självständigt börja begrunda vad som måste göras och därmed förvärva kunskapen. 
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3.5.4 Informationsteknik 
 
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 
framsteg inom datatekniken och telekommunikation (www.ne.se). Datorer och nätverk har 
möjliggjort ett billigt sätt att dela med sig av kunskap. Enligt Hansson och Andersson (1999) 
spelar IT en avgörande roll för omvandlingen av humankapital till strukturkapital.  Genom att 
använda sig av IT öppnas möjligheten för alla anställda som behöver informationen att hämta 
den ur företagets nätverk. Stewart (1999) skriver att IT har gett ny näring åt drömmen att 
skapa ett ”gemensamt bibliotek” där all kunskap som går att samla finns. Davenport och 
Prusak (1998) skriver att det finns fallgropar och begränsningar när IT-verktyg används i syfte 
att omvandla kunskap. Att dokumentera kunskap på ett strukturerat sätt är inte lätt. Tyst 
kunskap är svår att omvandla och dokumentera då den bygger på personliga erfarenheter och 
färdigheter. I många fall läggs för stort fokus på utformningen av systemet istället för på 
innehållet i det som ska dokumenteras.    
 
Med hjälp av olika IT-verktyg skapas möjligheten att även omvandla tyst kunskap till explicit, 
genom att försöka fånga meningsfulla delar av en experts kunskap. Intranät är ett exempel på 
ett IT-verktyg som kan användas. Enligt Bark m.fl.(2002) är intranät ett internt 
kommunikationsverktyg som används bl.a. för att förmedla och överföra information och 
kunskap inom företaget. Intranät gör det möjligt att arbeta på olika platser i företaget. 
Hansson och Andersson (1999) skriver att intranät framför allt är viktiga för omvandling av 
humankapital till strukturkapital då kunskap och erfarenheter lätt kan göras tillgängliga för 
dem som behöver det. Edenius (2003) skriver att en annan fördel är att stora mängder 
information kan överföras på kort tid till alla som är uppkopplade i nätverket. Det leder i sin 
tur till att de anställdas kunskap antas öka och gör det möjligt att integrera kunskapen i 
företaget eftersom den kan göras lättillgänglig för många anställda.  
 

3.5.5 Kunskapskarta 
 
Ju större ett företag är desto större är chansen att kunskapen som behövs finns någonstans i 
företaget men det minskar chansen att vi vet var och hur vi finner den. Det kan därför vara bra 
att skapa en central databas där alla kan se var i företaget kunskapen finns, en s.k. 
kunskapskarta. En kunskapskarta fungerar inte riktigt som ett verktyg för 
kunskapsomvandling utan är snarare ett sätt för företaget enligt Davenport och Prusak (1998) 
att veta var och vilken kunskap företaget har. Denna kunskapskarta pekar ut var i företaget 
kunskapen finns men den rymmer den inte. Syftet och fördelen med denna är att visa personer 
i företaget var de ska gå när de behöver experthjälp. Precis som en stadskarta som visar var 
olika saker ligger och vägen dit, är kunskapskartan en bild på vilken kunskap som existerar i 
företaget och var den kan hittas. Choo och Bontis (2002) instämmer i tidigare resonemang om 
att kunskapskarta är ett bra sätt för att visa var i företaget kunskapen finns.  
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Enligt Davenport och Prusak (1998) krävs information för att skapa en kunskapskarta och 
denna finns oftast redan i företaget men då i en splittrad och odokumenterad form. Alla 
anställda har en liten del av kartan i huvudet, dvs. de vet vilken egen kunskap de besitter och 
oftast var de ska gå för att få frågor besvarade, men för att det ska bli en helhetskarta måste 
alla anställdas delar kombineras. För att få en översikt om var och vem som har vilken 
kunskap kan ledningen med hjälp av företagsundersökningar ta reda på detta. 
 

 3.5.6 Belöningar 
 
För att skapa en bestående kultur för kunskapsomvandling behöver företaget använda sig av 
olika metoder skriver Davenport och Prusak (1998): en betydande penningbelöning, 
löneökning, befordran mm. Enligt Hansen, Nohria och Tierney (1999) behöver anställda 
någon form av belöning för att kunskapsomvandling ska ske. De skriver vidare att nivån och 
kvaliteten på de kunskaper som de anställda omvandlar ska vara en del av deras årliga 
utvärdering. Belöningssystem används i de flesta företag och de använder dem i olika syften. 
Det vanligaste syftet är enligt m.fl. (2005) att motivera de anställda att utföra sina uppgifter på 
ett bra sätt. Belöningar kan även användas för kunskapsomvandling. Företagsledningen kan 
stimulera kunskapsdelningen enligt Hansson och Andersson (1999) med hjälp av olika 
belöningsformer. De borde skapa goda incitament för kunskapsomvandling och visa de 
anställda betydelsen av att omvandla sina kunskaper och erfarenheter. Belöningar kan också 
se ut på olika sätt. Alla individer värderar inte bara pengar utan belöningar som status, 
ledighet, frihet och uppmärksamhet kan minska kraven på ekonomiska ersättningar för 
företaget. Företagsledningen måste skapa ett belöningssystem som passar det egna företaget, 
det finns ingen specifik modell som fungerar i alla företag. Stein (1996) skriver vidare att det 
är av lika stor vikt att belöna de i företaget som strävar efter företagets mål och överför 
kunskapen som att belöna de som utvecklar kunskapen. Ledningen bör skapa ett 
belöningssystem som är relaterat till risken för att personen skall lämna företaget eller bli 
omotiverad till att omvandla sin kunskap. 

3.6 Problem med kunskapsomvandling  
 
Det kan uppstå hinder för en bra kunskapsomvandling. Då individens värde för företaget i hög 
utsträckning bestäms av den unika kunskap som individen besitter medför det till ett minskat 
incitament att dela med sig till andra av sin specifika kunskap. Ett hinder mot 
kunskapsomvandling kan enligt Lundén (2001) beskrivas som att kunskap är makt, och den 
vill de anställda inte släppa ifrån sig. Hansson och Andersson (1999) håller med Lundén och 
säger att det ofta är flera anställda som behåller sina erfarenheter och kunskaper för sig själva 
i tron att de då blir mer värdefulla för företaget. Detta beteende kan vara mycket 
moralnedsättande för de andra anställdas kunskapsomvandling och det är därför väsentligt för 
företagsledningen att försöka motverka sådana tendenser så fort de kommer upp till ytan. Om 
alla ska vara delaktiga i omvandlingen måste alla vara beredda att dela med sig av sin 
kunskap till andra i företaget. Det är företagsledningens uppgift att skapa en anda där alla 
känner; alla för en/en för alla skriver Hansson och Andersson (1999) vidare. Att försöka 
omvandla de anställdas kunskaper och erfarenheter kan bli väl tidskrävande och det kan också 
leda till ett överflöd av onödig information och kunskap som lagras.  
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All kunskap är inte av stort värde för företaget, det gäller att ta reda på vilken kunskap som är 
viktig för företagets konkurrenskraft och knyta den till företaget. Detta är inte alltid en lätt 
process. Kunskap blir föråldrad då utvecklingen ständigt går framåt, vilket gör att företag 
behöver uppdatera och rensa i sina databaser och det är tidskrävande. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel redovisar vi det empiriska material vi har inhämtat från våra intervjuer på de 
tre företagen HiQ, UIQ och WM-data. Vi börjar med att göra en presentation av de 
respondenter och företag som har deltagit i vår studie och därefter redovisas det empiriska 
material vi har fått fram företag för företag.  

4.1 Presentation av respondenter och företag 
 
Vi har inhämtat vårt empiriska material genom att intervjua sju personer på tre olika företag. 
Tre av personerna sitter i ledningen och de andra fyra är anställda och har varit ett 
komplement till ledningen.  
 
HiQ är ett IT - och managementkonsultbolag inom högteknologi och är specialistkonsult inom 
kommunikation, programvaruutveckling och arbetar med att utveckla både sin egen 
verksamhet och kunders. Företaget arbetar genom projektåtaganden och expertkonsulting. De 
är kundanpassade, försöker att förstå och skapa lösningar för varje kunds specifika behov och 
utmaningar. ( www.hiq.se ) Utbildningsnivån på de anställda är allt från 180 högskolepoäng 
och uppåt och merparten har masterutbildning inom elektronik, data och telekommunikation.   
På HiQ har vi intervjuat Klas Nyström som är VD för HiQ:s dotterbolag i Karlskrona. Han 
övertog VD posten 1 juni 2007 och är totalansvarig för kontoret i Karlskrona. Den anställde vi 
intervjuat på HiQ är konsult och har varit anställd sedan 2005. Arbetsuppgifterna består av 
uppdrag från kunder som han ska utföra. Han har en civilingenjörsutbildning i grunden. 
 
UIQ Technology är ett telekomföretag som tillverkar mjukvaror till mobiltelefoner. De arbetar 
med världsledande mobiltelefonstillverkare som Sony Ericsson och Motorola. De har under 
2007 mer än fördubblat antalet anställda i företaget och växer kontinuerligt, för närvarande 
finns det 365 anställda på huvudkontoret i Ronneby. UiQ har som mål att vara vägledande i 
tillverkning av användarvänliga och kostnadseffektiva mobiltelefoner. (www.uiq.se ) De flesta 
som arbetar på UiQ är högutbildade och 80 % av de anställda har 180 högskolepoäng eller 
mer. Det finns även de som har en 2 årig KY-utbildning. På UIQ har vi intervjuat Vice 
President (VP) på Human Resource (HR), Lotta Hauffman och Knowledge managern, Britta 
Kellander. Hauffman har bakgrund som civilekonom och har läst en masterutbildning inom 
Human Resources. Hon anställdes av UIQ i maj 2007 som Vice President på Human 
Resources. Kellander har bakgrund som sjuksköterska men läste sedan vidare på BTH där hon 
gick MBA utbildningen med inriktning mot data och arbetsvetenskap. I augusti 2007 
anställdes hon av UiQ som Knowledge Manager men har jobbat tidigare i företaget. Den 
anställde på UIQ är software engineer och har arbetat på UIQ sen januari 2007. Hon arbetar 
med nyutveckling, underhåll av produkten och support till andra teams. Hon har läst 
datavetenskap på BTH. 
 
WM-data a logica CMG company är en ledande internationell leverantör av IT och 
affärslösningar. Företaget arbetar bl.a. inom branscher som telecom, outsourcing och 
systemintegration. I Karlskrona finns det cirka 80 anställda uppdelade i 3 divisioner, 
infrasolutions, IAC och telecom. Utbildningsnivån på de anställda är i regel 
högskoleutbildning. De använder sig av ett delat ledarskap, med en affärslinjechef och en 
intern linjechef som arbetar tillsammans. Vi har intervjuat Lars-Göran Cronberg som är den 
interna linjechefen även kallad staffmanager på kontoret i Karlskrona.  
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Han har arbetat på WM-data i 15 år och har varit staffmanager i 4 år. Han har en bakgrund 
som kapten och helikopterubåtsjaktspecialist samt ledarskapsutbildning på 3,5 år. Den 
anställde vi intervjuat är supportingenjör och har varit anställd sedan 2005. Hennes 
arbetsuppgifter består av att lösa och åtgärda problem som uppstår hos kunden. Hon har en 
magisterutbildning i datavetenskap.  

4.2 HiQ  
 
Ledningen på HiQ definierar humankapital och strukturkapital dvs. det intellektuella kapitalet 
som den samlade kunskapen och kompetensen på företaget. Då HiQ är ett renodlat 
konsultbolag där enda intäkten är det de anställda får in från uppdragen hos kunderna är det 
av stor vikt att företaget har rätt kunskap och en bra lägsta nivå på kunskapen. Det känns 
därför inte överraskande när ledningen säger att det är de anställda som är företagets 
viktigaste tillgång. Ledningen på HiQ anser att det är nödvändigt för företagets överlevnad att 
kunskapsomvandling är en del av företaget och arbetar därför med att undvika att bli beroende 
av ett fåtal nyckelpersoner.  

4.2.1 Förutsättningar för kunskapsomvandling 
 
För att kunskapsomvandling ska ske anser ledningen på HiQ att det måste avsättas tid för det. 
Planering är A och O i detta sammanhang och det är ledningens ansvar att tid avsätts så att de 
anställda kan dokumentera och kommunicera kunskapen vidare. Enligt ledningen är 
tidsaspekten ett problem med kunskapsomvandling. Han menar att om det inte planeras och 
avsätts tid för kunskapsomvandling så blir det inte gjort. En annan sak för att 
kunskapsomvandling ska ske är att ledningen uppmuntrar och motiverar de anställda att 
omvandla sina kunskaper och det gör ledningen på HiQ. Han använder sig av 
personalutvecklingssamtal där det läggs upp en plan för varje anställd. I planen anges 
personliga mål som ska uppnås inom en tidsgräns. Att följa upp den personliga 
utvecklingsplanen är ett sätt för de anställda att se att ledningen är mån och intresserad av att 
följa de anställdas utveckling. Ledningen menar att det är av stor vikt att de känner sig 
uppmärksammade och uppskattade när de gör ett bra arbete. Ett annat sätt för företaget att 
motivera personalen enligt ledningen är att ge dem tillfälle att köpa optioner i företaget. 
Optioner gör de anställda ännu mer angelägna att arbeta för ett bättre resultat då de själva kan 
tjäna på det. Det blir då värdefullt för de anställda att hjälpa varandra och dela med sig av sina 
kunskaper för att få nöjda kunder. Ju nöjdare kunder, desto bättre resultat och därmed även 
mer pengar för de anställda. På HiQ förekommer både interna och externa utbildningar, 
föreläsningar och kurser, för att främja kunskapsomvandlingen och utvecklingen hos de 
anställda. Anställda som tagit del av en kurs får hålla en presentation om vad han lärt sig till 
de andra i företaget för att på så sätt överföra kunskapen till övriga. Ledningen menar att 
presentationen gör att de anställda känner sig stolta och uppskattade vilket leder till att de vill 
omvandla sina kunskaper.  
 
HiQ har en företagskultur som främjar kunskapsomvandling då de använder sig av öppna 
kontorslandskap för att underlätta kommunikationen. Det ska inte bara vara jobb utan den 
sociala biten är väsentlig för att främja trivseln i företaget och det sker med hjälp av olika 
sociala aktiviteter. Det är viktigt att arbetsplatsen är mer än bara en arbetsplats, ”en 
community” menar ledningen.  

                                                                                                                                                       
 
 

28 

 



Empiri
 

 
Ledningen anser det är viktigt med ett trevligt bemötande när de anställda kommer in till 
jobbet på morgonen. Värderingar som prestigelöshet, enkelhet och snabbhet präglar företaget. 
Han summerar HiQ andan med följande citat: ”If its gonna be its up to me”. Det handlar om 
att inte förvänta att andra ska göra det utan att se till att få det gjort själv. 

4.2.2 Verktyg för kunskapsomvandling 
 
HiQ använder sig av flera olika verktyg för att omvandla kunskapen nämligen mänsklig 
kommunikation, teams, mentorskap och IT. 
 
Den mänskliga kommunikationen är den som används mest då den sker kontinuerligt. Mycket 
pga. att de anställda sitter i ett öppet kontorslandskap där de lätt kan kommunicera och fråga 
varandra om något problem uppstår. Vid möten överförs kunskap mellan personalen. Det 
förekommer konsultmöten där konsulterna kan träffas och diskuterar uppdrag och 
erfarenheter. Arbetet är konsultbaserat och då uppstår begränsningar för vad som får 
dokumenteras. Det är kunden som sätter upp regler för vad som får dokumenteras. Det medför 
att den mänskliga kommunikationen blir allt mer viktig för att överföra kunskap och 
erfarenhet mellan anställda i företaget.  
 
När det gäller IT-verktyg finns ett intranät som består av databaser. Det är främst tre databaser 
som används av de anställda för att söka intern information men även för att dela med sig av 
sin kunskap och erfarenhet. För att lagra och ta till vara på kunskapen och erfarenheten har 
företaget en kompetensdatabas där de anställda kan skicka frågor. Denna databas byggs upp 
efter hand med alla frågor och svar och vem som helst i företaget kan söka information och 
kunskap där. HiQ har en salesdatabas till säljarnas förfogande med bakgrundsinformation om 
kunder och uppdrag. Sharepoint är ett internt intranät, en lokal kunskapsbank, för 
Karlskronakontoret. Den fungerar som en wikipedia, där vem som helst i företaget kan hämta 
och lägga in information och kunskap och därmed göra den tillgänglig för andra.  
 
Det förekommer fadderverksamhet i företaget. Varje nyanställd erbjuds en fadder som 
fungerar som mentor. Den nyanställde kontaktar denne person om han behöver hjälp eller 
vägledning. Är de ute på uppdrag och behöver hjälp kan de inom en timme få svar på sin 
förfrågan från kontoret. Det är vanligt att konsulter avlöser varandra på ett uppdrag. Om en 
konsult slutar tar de in en ny konsult som får gå tillsammans med den tidigare konsulten. Den 
nya konsulten får sätta sig in i dennes arbetsuppgifter och en kunskapsomvandling uppnås 
genom learning by doing. Mycket av arbetet är teamorienterat i företaget. En fördel med detta 
är tryggheten. Det finns alltid någon att fråga om ett problem uppstår. En annan fördel är att 
arbetsfördelningen sprids ut på fler menar ledningen. Det ger möjlighet för värdefull 
kunskapsomvandling genom att mindre rutinerade konsulter får chansen att lära sig av de mer 
erfarna. Nackdelen med teamwork är att om någon underpresterar kan denna sko sig på de 
andras bekostnad utan att det syns.  
 
Ett annat verktyg för kunskapsomvandling är belöningar men används inte i 
kunskapsomvandlingssyfte. Däremot finns möjlighet att få en rekryteringsbonus om de 
lyckats rekrytera nya kunder. Företaget använder sig av både enskilda och kollektiva 
belöningar. Görs en bra månad på kontoret kan det firas med champagne, vin och choklad där 
alla är delaktiga.  
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Ledningen menar att det är viktigt att undvika att bli beroende av ett fåtal nyckelpersoner. 
HiQ erbjuder inga speciella förmåner för nyckelpersonerna för att få dem att stanna kvar i 
företaget. De ger i stället utrymme för personligt ansvar och frihet där de kan få i uppdrag att 
utbilda andra anställda och på så sätt överföra sin kunskap vidare. På detta sätt fördelas 
kunskapen på flera personer och då undviker företaget att binda kunskapen på 
nyckelpersonen.  

4.2.3 Intervju med anställd 
 
Den anställde anser att ledningen arbetar för att skapa förutsättningar för kunskapsomvandling 
då den anställde känner att det finns en vilja att dela med sig av sina kunskaper. Det är svårt 
att sätta fingret på vad ledningen gör men den anställde menar att det är en självklar del av 
arbetet. ”Det är en del av jobbet, det förväntas att man ska dela med sig och fråga efter saker 
som man inte kan. Bolla idéer.” När det gäller företagskulturen har HiQ ett öppet 
kontorslandskap som främjar kunskapsomvandling, men flera konsulter arbetar ute på 
kundföretagen och därmed är det främst kundens miljö som påverkar hur kunskapen 
omvandlas. Vissa företag har stora öppna kontorslandskap medan andra har eget kontor där de 
sitter själva. De anställda får anpassa sig till kundföretagets miljö och företagskultur. 
  
De anställda använder många av de verktyg för kunskapsomvandling som ledningen nämnde.  
Den anställde poängterar att det främst är den mänskliga kommunikationen som används. Det 
beror på att det finns problem med dokumentationen då det finns gränser för vad konsulterna 
får spara av kundens verksamhet. ”Vi förhåller oss till de regler som kundföretaget ställer upp 
för oss.” Om någon av de anställda behöver hjälp vänder de sig oftast till en högre chef eller 
någon annan anställd. Allt bygger på ett givande och tagande. De anställda har ett stort eget 
ansvar när det gäller att inhämta och överföra kunskap till andra. Dokumentation används 
men i begränsad form och då i form av olika databaser som beskrivits mer ingående i 
intervjun med ledningen. Ett annat verktyg är att konsulterna arbetar i teams vilket underlättar 
kunskapsomvandling. Idealet är att mixa teammedlemmarna i ålder, kön och erfarenhet men 
det finns liten möjlighet att påverka det utan de tar de resurser som kan området bäst. De 
personer som har bäst kunskap. ”Ett mixat arbetsteam med olika åldrar, erfarenheter och 
synpunkter är ett idealtillstånd som aldrig upplevs i verkliga livet.” Arbetar konsulterna i 
enskilda projekt minskar chansen att dennes erfarenheter omvandlas. ”Det är något som finns 
kvar individuellt i företaget och som också försvinner individuellt när personen slutar. Det är 
en utmaning för kunskapsföretaget att spara det på ett bra sätt.” Dock använder sig den 
anställde vi intervjuat inte av något för att dokumentera sina kunskaper och erfarenheter. Den 
anställde anser inte att det finns några direkta hinder för kunskapsomvandling, däremot finns 
det alltid saker som hela tiden kan förbättras. Det är ett pågående arbete som hela tiden måste 
underhållas.  T.ex. kan systemen och processerna för dokumentation göras enklare, vilket 
skulle resultera i att fler anställda dokumenterar sina kunskaper menar den anställde.  
 

4.3 UIQ 
 
Ledningen på UIQ definierar humankapital som allt som människan genererar i företaget och 
som inte syns i balansräkningen. Strukturkapitalet är de processer, databaser, patent och 
varumärken som företaget har.  
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Då mycket av arbetet i företaget handlar om att utveckla nya produkter är det väsentligt att de 
anställda har rätt kunskap och rätt inställning för att de ska behålla sin ledande position på 
marknaden. Därmed anses de anställda med sin kunskap och erfarenhet vara den viktigaste 
tillgången i företaget. Kunskapsomvandlingen ses även som väsentlig då de anställda måste 
arbeta tillsammans för att lösa komplexa problem och lära av varandra. 

4.3.1 Förutsättningar för kunskapsomvandling 
 
Ledningen på UIQ anser att det är av vikt att ledningen motiverar och uppmuntrar de anställda 
att dela med sig av sina kunskaper till varandra och få dem att dokumentera det. Hon menar 
att motivering och uppmuntran ska sitta i väggarna, något ledningen bara gör. 
Kunskapsomvandlingen ska vara en självklarhet och måste stödjas av företagskulturen, den 
skall genomsyra allt. Knowledge managern tillägger att det gäller att ha högt i tak och tolerera 
fel annars vågar de anställda inte tänka innovativt. Ledningen bör arbeta med 
kunskapsomvandlingsfrågor. Det ska vara naturligt för de anställda att dela med sig av sina 
kunskaper. De anställda har själva varit aktiva i kunskapsomvandlingen, vilket har resulterat i 
en databas (Wiki) där kunskap i form av tankar och idéer publiceras. Denna styrs av de 
anställdas vilja att dela med sig vilket skapar ”ett commitment” i företaget.  
 
Ledningen anser att det krävs en stark företagskultur som främjar kunskapsomvandling. UIQ 
har övergått till öppna kontorslandskap vilket är både på gott och ont men fördelarna 
överväger nackdelarna menar ledningen. De olika teamen sitter i nära kontakt med varandra. 
Det gör att relationerna och samspelet mellan de anställda ökar då de lätt kan kommunicera 
med varandra och planering av möte behövs inte göras i lika stor grad. Ett längre avstånd 
mellan teamen eller där dörrar och väggar utgör hinder medför att utbytet av information 
minskar och därmed också kunskapsomvandlingen. Fördelarna med öppna kontorslandskap är 
att även om de anställda inte aktivt lyssnar uppfattar de ändå omedvetet information som de 
inte tror att de hör. Det negativa kan vara att det blir svårt för de anställda att koncentrera sig 
pga. störande faktorer. Det är viktigt för kunskapsomvandlingen att system och processer är 
enkla annars används de inte. De värderingar som UIQ värdesätter hos sina anställda är 
innovativt tänkande och att de hela tiden bör tänja på gränserna. ”Think outside the box” är en 
ledstjärna som de anställda ska sträva efter. Det är inte bra att bli för insnöad i gamla 
lösningar. Detta kan leda till att utvecklingen avtar. Knowledge managern menar att det är 
viktigt att de anställda kan samarbeta med varandra då mycket arbete utförs i team och 
projektform. 

4.3.2 Verktyg för kunskapsomvandling  
 
Enligt ledningen är de verktyg som används i företaget mänsklig kommunikation, teams, 
mentorskap, IT och kunskapskarta.  
 
Ledningen anser att den mänskliga kommunikationen inte bör förringas vid 
kunskapsomvandling. Det sker genom att anställda pratar med varandra. Uppstår något 
problem vänder sig de anställda vanligen till någon annan anställd som har den kunskap som 
behövs. UIQ har gruppmöten och avdelningsmöten varje månad. Där diskuteras bl.a. förslag 
och idéer på uppstådda problem. UIQ använder sig av interna samt externa utbildningar för att 
bredda och fördjupa personalens kunskaper.  
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Knowledge managern berättar om en högskolelärare som gjorde en undersökning om vilka 
sätt företag kan använda för att se var i företaget kunskapen finns. Han kom fram till att vissa 
företag använder sig av ”guider”, till vilken de anställda kan vända sig till och som vägleder 
de anställda vidare för att få tag i den information och kunskap de efterfrågar. Knowledge 
managern på UIQ kan fungera som en guide då hon arbetat länge i företaget och har kunskap 
om de anställda. Ledningen tillägger att det kan vara svårt att utforma en kunskapskarta, för 
vem säger att en person kan något bara för att han har läst kurser i ett ämne. Det är först när 
personen börjar använda sig av det han lärt sig som han kan säga att han besitter kunskapen.  
 
UIQ använder sig av IT-verktyg som intranät där det ingår ett antal olika databaser (Wiki, 
Lotus notes), mailsystem och Internet. IT gör det möjligt att överföra information och 
kunskap mellan kontor i olika länder på ett effektivt sätt.  IT-verktygen har som syfte att lagra 
och underhålla en stor mängd information på ett strukturerat sätt. Ledningen säger att 
databaserna även används för att främja utvecklingen av personalens kunskaper och 
erfarenheter. De anställda kan både dokumentera sina kunskaper och erfarenheter samtidigt 
som de kan använda databaserna för att införskaffa ny information och kunskap. Företaget 
lever på sin kreativitet och innovationer då de utvecklar mjukvaror för mobiltelefoner och har 
därför en innovationsdatabas där de anställda kan dokumentera sina idéer och erfarenheter. 
Med tanke på alla UIQs databaser säger ledningen att det är väsentligt för dem att lagra en 
stor del av informationen och kunskapen. Knowledge managern anser att det inte går att 
dokumentera all kunskap i databaser. Den tysta kunskapen är svår att dokumentera då den 
bygger på personliga erfarenheter och färdigheter. Den tysta kunskapen överförs därmed 
oftast mellan individer och inte genom dokumentation. Ett sätt att omvandla den tysta 
kunskapen är att arbeta i teams då kunskapen överförs till fler anställda. Uttrycket att ”tanka 
av folk sin kunskap innan de lämnar företaget” är något att sträva efter. Det går till en viss del 
men det är omöjligt att få ner allt menar knowledge managern. 
 
På UIQ sker mycket av arbetet i teams för att på så sätt överföra kunskapen till fler personer 
och därmed undvika beroendet av enskilda individer. Enligt ledningen bör företag undvika att 
ha en eller ett fåtal nyckelpersoner som företaget är beroende av för sin överlevnad. Hur 
skulle det vara om denna nyckelperson slutar i företaget? Det är ett chefsansvar att undvika 
nyckelpersoner, att inte några få är stjärnor som allt kretsar runt. På UIQ har de löst det 
genom att de arbetar mycket i teams säger ledningen och genom detta överförs kunskapen 
mellan flera anställda.  
 
Ledningen säger vidare att UIQ också använder sig av fadderskap som fungerar som ett 
mentorskap där den nyanställde får en mentor som kan vägleda och hjälpa till vid behov. När 
det kommer nyanställda blir en person i teamet ansvarig för den nya teammedlemmen och det 
är till denna mentor som den nyanställde i första hand ska rikta sina frågor. Detta kan inte 
garanteras då det inte alltid finns tillräckligt med mentorer som kan ställa upp vid 
nyanställningar. Lön och bonus spelar en indirekt roll i kunskapsomvandlingen. Lönen består 
av många komponenter, marknadslöneläget, vad den anställde själv har presterat, hur pass 
innovativ den anställde är och vilket ansvar det finns i rollen. Bonusen består av dels en liten 
individuell del men även hur det går för företaget. Belöningen används dock inte som ett 
direkt verktyg för kunskapsomvandling utan mer som en drivkraft.  
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4.3.3. Intervju med anställd 
 
Den anställde känner att hon uppmuntras att omvandla sina kunskaper och erfarenheter av sin 
närmaste chef, men när det gäller övriga chefer menar hon att de ibland kan ha lite väl 
bråttom. Hennes närmaste chef förstår behovet av kunskapsomvandling och att tid måste 
läggas på det. Det är inget steg som kan hoppas över för att snabba på processen, vilket 
tydligen tidigare ofta varit fallet. Den anställde säger att om hon har någon kunskap som 
andra kan ha nytta av och som inte redan finns lagrad vill hon dokumentera det för att andra 
ska ta del av den. Även på UIQ sitter de anställda i mer eller mindre öppna kontorslandskap 
vilket underlättar kunskapsomvandlingen. ”Eftersom teamet på min avdelning sitter i varsitt 
rum har vi nära till varandra vilket gör det lättare att fråga och få hjälp av sina 
teammedlemmar.” På en annan avdelning sitter alla teamen samlade i ett större öppet 
kontorslandskap vilket kan göra ljudnivån hög och ekande.  
 
För att omvandla kunskap använder den anställde sig främst av mänsklig kommunikation i 
form av möten och att de anställda umgås och träffas vid lunchen i cafeterian. Samtal under 
lunchen är ett utmärkt tillfälle att överföra den svårdokumenterade tysta kunskapen på ett 
naturligt sätt. Den anställde genomgick UIQ Acadamy, en arbetsmarknadsutbildning 2006 
som resulterade i att hon fick anställning hos UIQ. Under utbildningens gång lärde hon känna 
många av de andra i gruppen vilka också fick anställning hos UIQ på olika avdelningar. Detta 
är fördelaktigt då de lätt kan rådfråga och hjälpa varandra när problem uppstår och därmed har 
kunskaper och erfarenheter överförts dem emellan. Ett annat bra sätt att omvandla kunskap är 
att företaget använder sig av mentorer. När det kommer nyanställda blir en person i teamet 
ansvarig för den nya teammedlemmen och det är till denna mentor som den nyanställde i 
första hand ska rikta sina frågor angående problem och tankar som uppkommer under arbetets 
gång. I själva teamet som den anställda arbetar i finns det två anställda som har större 
erfarenhet än de andra och dessa kan de andra i teamet vända sig till om det uppstår några 
oklarheter. När det gäller IT-verktyg finns det ett antal olika databaser som används i 
omvandlingsprocessen menar den anställda. Wikidatabasen är mest använd och där 
dokumenteras ”tips och trix” som kan underlätta för andra i företaget.  

4.4 WM-Data 
 
Ledningens definition av humankapital är personer och utbildningar. I strukturkapitalet läggs 
dessutom processer och verktyg till. Företaget använder inte någon konkret värdering för 
humankapitalet och strukturkapitalet men de är medvetna om skillnaderna. Även ledningen på 
WM-data anser att det är personalen som är företagets viktigaste tillgång. Då WM-data är ett 
konsultföretag är det inte produkter från hyllan de säljer utan de lever på det konsulterna 
tjänar hos kunderna. Ledningen menar att även om det skulle vara produkter som företaget 
hade utvecklat, är det i huvudet på en människa som kunskapen för att ta fram produkterna 
finns. Vi ser återigen exempel på hur viktig kunskapen är för företagen och därmed måste 
företagen skapa förutsättningar och verktyg för att kunskapsomvandling blir en naturlig del i 
företaget.  
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4.4.1 Förutsättningar för kunskapsomvandling 
 
Ledningen anser att om kunskapsomvandling ska ske är det viktigt att skapa en trygghet bland 
de anställda så att de inte känner sig hotade att utelämna någon kunskap. Skulle denna 
trygghet inte finnas så skulle viljan att omvandla kunskapen minska då de anställda hellre 
behåller kunskap för sig själv och därmed blir företaget mer beroende av den enskilde 
individen. Ledningen arbetar med att motivera och uppmuntra de anställda för att få de att 
känna sig trygga och därmed utelämna delar av sig själv i form av kunskap och erfarenheter. 
Kunskapsomvandling ska vara ett naturligt inslag i företaget.  Att dela med sig kunskap till 
andra gör att den anställde själv också får en personlig utveckling så att den inte står still. 
”Genom att dela med mig någonting, så lyfter jag andra vilket ger mig själv utrymme att lyfta 
mig själv. Att gå vidare och inte hela tiden stå stilla med den kunskap jag har.” På WM-data 
har de mål och utvecklingssamtal i början på året där de sätter specifika mål för individen 
både verksamhetsmässigt men även utvecklingsmässiga mål. ”Du skall kanske utvecklas 
inom ett visst område och du skall dela med dig av den här kunskapen.” Dessa mål följs upp 
både under året och är en del av innehållet av löneutvecklingen. På detta sätt premieras 
utveckling och att de anställda delar med sig kunskaper. Det finns ingen exakt belöning för att 
den anställde håller ett föredrag då belöning inte används som ett verktyg att främja 
kunskapsomvandling. Däremot används belöning indirekt då utvecklingsplanerna är en grund 
för belöning. Den anställde får möjlighet att utvecklas genom att tid och pengar avsätts för 
personutveckling. Om den anställde lever upp till de uppsatta målen finns möjligheten till nya 
spännande arbetsuppgifter vilket kan ses som en belöning i sig. En annan sak som kan 
användas för att uppmuntra är att låta de anställda under arbetstid vidareutbilda sig och 
därmed få chansen att inhämta nya kunskaper. Det måste skapas en kultur för att främja 
kunskapsomvandlingen. De anställda sitter i ett öppet kontorslandskap vilket ledningen menar 
främjar kunskapsomvandlingen. Däremot sitter ledningen i en vinge utanför det öppna 
kontorslandskapet men det diskuteras om ledningen ska flytta så de kommer närmare de 
anställda för att få den naturliga kontakten. Ledningen har dock inte upplevt att de anställda 
känner sig utanför utan de är välkomna att komma och diskutera med ledningen.  
 
WM-Data använder ett delat ledarskap, med en affärslinjechef och en intern linjechef som 
arbetar tillsammans. Respondenten vi intervjuat arbetar som den interne linjechefen och hans 
arbetsuppgifter består av personalhantering och utveckling av personer medan 
affärslinjechefen koncentrerar sig på att ta hem affärer. Genom att de använder ett delat 
ledarskap är de medvetna om hur viktig personalen är för företagets överlevnad. Ledningen 
anser att ett delat ledarskap med en renodlad staffmanager innebär att han kan lägga all sin 
fokus på personalfrågorna vilket medför att han vet vad som pågår i företaget och vad som 
krävs för att få de anställda att dela med sig av sina kunskaper. En chef som ansvarar för båda 
delarna kan inte hantera lika många personer som en som helt fokuserar på antingen det ena 
eller det andra. Det visar att företaget är medveten om att personalen är viktig för företagets 
överlevnad.  
 
Värderingar som uppskattas av ledningen är flexibilitet och lojalitet. Förmåga att anpassa sig 
till olika situationer är av väsentlig betydelse, du kanske inte får ditt drömjobb med en gång 
utan du kanske får kryssa lite på vägen för att nå målet. Är de anställda bara flexibla och 
bildbara så klarar de det mesta. Den sociala kompetensen är viktig då mycket av arbetet utförs 
i teams.  
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De anställda måste kunna umgås med andra och vara flexibel då arbetet ibland kräver att den 
anställda tar en ledarroll och ibland en mer tillbakadragen roll.  

4.4.2 Verktyg för kunskapsomvandling 
 
På WM-data använder de verktygen mänsklig kommunikation, teams, mentorskap, IT-verktyg 
och kunskapskarta för sin kunskapsomvandling. 
 
Den mänskliga kommunikationen är precis som de andra två företagen uttryckt ett av de 
viktigaste verktygen för kunskapsomvandling. Genom att samtala med varandra löses många 
problem. Företaget arbetar mycket med supportservice vilket innebär att de anställda måste 
vara kapabla att muntligen hjälpa inte bara kunder utan även varandra för att förbättra 
servicen på företaget. Möten sker kontinuerligt på alla avdelningarna vilket gör att de 
anställda kan diskutera om något behöver förbättras och få hjälp med problem som uppstått 
mm. Inom teamen har de möten antingen varje veckan eller var fjortonde dag beroende hur 
stora de är.  På Karlskronakontoret arbetar cirka 80 personer uppdelade på 3 divisioner, 
infrasolutions, IAC och telekom. De försöker hela tiden arbeta över gränserna genom att ha 
gemensamma personalrådsmöten där kontorsmiljöer diskuteras, lån av personal osv. 
Ledningen menar att det är viktigt att de olika avdelningarna inte springer till samma kunder 
med olika ärande utan att hålls på ett samordnat sätt. ”Det är väsentligt att höger och 
vänsterhanden vet vad de gör så att inte divisionerna går om varandra.” Därmed är den 
mänskliga kommunikationen inte bara viktig för överföring av kunskap och erfarenhet mellan 
de anställda utan också för att de olika avdelningarna inte går om var andra.  
 
Naturligtvis finns det några som är nyckelpersoner men det försöker företaget överbrygga 
genom kunskapsomvandling menar ledningen. Företaget använder en medveten planering för 
att undvika att någon person blir nyckelperson. Ett sätt för WM-data att undvika beroendet av 
nyckelpersoner är att mycket av arbetet sker i teams. Teamen mixas beroende på innehållet i 
uppgiften och vilken kunskap som krävs för att lösa den. Företaget försöker även att roterar 
runt ledare i teamet så att inte en och samma är ledare utan att fler får chansen och därmed 
utveckla sin kunskap.  Ett annat sätt att medvetet planera för att undvika nyckelpersoner är att 
låta nyckelpersonerna utbilda de anställda för på så sätt sprida kunskapen på fler anställda. 
Ledningen tillägger dessutom att ”om det är många anställda som, besitter väsentlig kunskap 
inom ett visst område, som ska till samma ställe får de inte åka i samma bil ur 
kompetenssynpunkt.” Vad händer om bilen är med i en olycka och alla dör?” Företaget 
riskerar då att hamna i en situation där de förlorar all kunskap inom ett område vilket kan leda 
till stora förluster för företaget.  
  
När det gäller dokumentation av de anställdas kunskap och erfarenhet finns tydliga riktlinjer 
för vad och hur dokumentationen ska ske då de är ISO-certifierade menar ledningen. De 
använder ett intranät för att omvandla kunskapen. Det finns även en intern projektplats där 
arbetsgruppernas olika dokument lagras. Dessutom finns specifikt inom telekomvärlden en 
fileservice där projekt, dokument, offerter och orders kan läggas upp. Det finns även specifika 
system för supportavdelningen, ärendehanteringssystem. Det är viktigt att supporten håller 
reda på frågor angående tidigare ärenden om samma problem tidigare uppstått och vad 
åtgärden var osv.  Deras regelbundna kontorsmöten en gång i veckan protokollförs och läggs 
ut på intranätet för alla att läsa. Har någon varit sjuk eller bortrest är det bara för denne att läsa 
vad som försiggick under mötet.  
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Företaget försöker dokumentera det mesta men allt går inte. För att göra den tysta kunskapen 
tillgänglig försöker de överföra kunskapen mellan individer istället vilket gör att de inte i 
samma utsträckning blir beroende av enskilda individer.  Mentorskap används också men 
främst vid nyanställning. Mentorn kan sätta dem in i rutiner och visa dem intranätet och var 
de kan hitta olika dokument.    
 
Ledningen menar att det inte finns några formella hinder för att kunskapsomvandling ska ske. 
Det skulle vara om individen själv upplever att han vill behålla en viss kunskap för sig själv, 
ett mentalt hinder. För att undvika att detta sker är det ledningens uppgift att bryta detta 
beteende och få de anställda att dela med sig genom att t.ex. skapa en trygghet på 
arbetsplatsen.  

4.4.3 Intervju med anställd 
 
Den anställde känner sig uppmuntrad av ledningen då det handlar om kunskapsomvandlingen. 
Det öppna kontorslandskapet känns som en medveten utformning för att kunskap och 
information ska överföras mellan de anställda på ett naturligt och enkelt sätt. Att de sitter nära 
och tillsammans ser den anställde bara som positivt. Det är lätt att fråga sina kollegor om 
hjälp. Tar de anställda bara hänsyn till att de sitter väldigt nära varandra är det öppna 
kontorslandskapet bra för kunskapsomvandling menar den anställde. Dessutom har de mindre 
mötesrum där de anställda kan ha möten och diskutera mera privat. Ledningen använder även 
möten för att skapa utrymme för kunskapsomvandling mellan de anställda. Enligt den 
anställde har de möten varje vecka för att diskutera och planera saker som uppkommit under 
veckan och om det är något nytt som hänt. Den anställde tillägger att då hon jobbar i ett 
serviceyrke är det ett måste att hon ska dela med sig av sin kunskap till andra då hennes 
arbetsuppgifter går ut på att hjälpa andra med problem. Om hon inte ville dela med sig så 
skulle hon arbeta med något annat.  
 
Den anställde nämner att WM-Data använder mänsklig kommunikation för att överföra 
kunskap mellan varandra. Då de sitter i ett öppet kontorslandskap kommunicerar de och 
hjälper varandra. På möten diskuteras vad som har hänt, vad som är nytt och vad som 
kommer. Ett annat verktyg som också används är mentorskap för att överföra kunskap mellan 
anställda vilket den anställde tycker är positivt. Ledningen är en bra person att gå till om 
någon anställd behöver ta reda på var och vem som har denna kunskap. När det gäller 
dokumentationen och IT-verktygen som används för detta finns det ett internsystem, CRM-
system och en filserver som alla har tillgång till och här finns all information upplagd på ett 
strukturerat sätt.  I tick-tack som ingår i CRM-systemet läggs allt om ett specifikt problem 
som rör en kund t.ex. all mailkorrespondens till kunden, vad de får från kunden och filer som 
behöver skickas. Sen använder hon sig även av filserven där all grundläggande och teknisk 
information ligger. På filserven dokumenteras all personlig information, scheman, 
kontaktinformation. Den anställde säger att det mesta dokumenteras och då de är ISO-
certifierade finns det tydliga riktlinjer för hur allt ska dokumenteras.  
 
Det spelar ingen roll vilka verktyg ett företag har för kunskapsomvandlingen om inte 
personen i sig vill dela med sig säger den anställde. Det enda som kan utgöra ett hinder för 
kunskapsomvandling är den mentala biten. De flesta som arbetar på företaget är öppna 
människor vilket krävs i ett serviceyrke där andras behov ska sättas främst.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi det inhämtade materialet vi fått från intervjuerna med hjälp av 
vårt teorikapitel och försöker belysa eventuella skillnader och likheter mellan teori och 
empiri. Vi börjar med att diskutera förutsättningar för kunskapsomvandling och sedan verktyg 
för kunskapsomvandling för att till sist diskutera de problem som kan finnas med 
kunskapsomvandling. 

5.1 Förutsättningar för kunskapsomvandling 
 
Förekomsten av kunskap någonstans i företaget är inte av stort värde om den inte görs 
tillgänglig. Görs kunskapen tillgänglig, genom kunskapsomvandling, kan företaget behålla 
den och därmed undvika att bli beroende av enskilda individer. För att kunskapsomvandling 
ska ske skriver Stein (1996) att det måste skapas rätt förutsättningar så de anställda kan 
överföra och dokumentera sina kunskaper och erfarenheter i företaget.  

5.1.1 Ledarskapet 
 
Enligt Hansson och Andersson (1999) är det företagsledningen som ansvarar för hur det 
intellektuella kapitalet skall ledas och det är upp till dem att skapa rätt förutsättningar som 
främjar kunskapsomvandlingen. Alla tre företagen anser att ledarskapet spelar en stor roll när 
det gäller att skapa förutsättningar för kunskapsomvandling. De tycker att det är nödvändigt 
att uppmuntra och motivera de anställda för att kunskapsomvandling ska ses som en naturlig 
del i företaget. Både WM-Data och UIQ menar att det är ledningen som aktivt måste arbeta 
med frågor angående kunskapsomvandling. På UIQ uppmuntrar ledningen de anställda genom 
att bl.a. låta de anställda vara delaktiga i arbetet med kunskapsomvandlingen. Det har medfört 
att de tillsammans har skapat en databas, Wiki, där de anställdas tips och idéer kan 
dokumenteras och göras tillgänglig för de anställda i företaget. Genom att låta de anställda 
vara delaktiga i kunskapsomvandlingsprocessen visar ledningen att de värdesätter de anställda 
samtidigt som kunskapen behålls i företaget.  
 
Ett annat sätt för företagen att uppmuntra och motivera de anställda är att de använder 
personliga utvecklingssamtal där det ingår en individuell plan som innehåller specifika mål 
för individen både när det gäller verksamhetsmässiga och utvecklingsmässiga mål. Ett mål 
kan vara att den anställde ska omvandla kunskap han inhämtar genom att hålla ett föredrag för 
de andra anställda. Ledningen på HiQ låter de anställda hålla föredrag för att överföra 
kunskapen till andra. Det gäller även om den anställde har en specifik kunskap som kan vara 
bra för de andra anställda. Genom att göra så uppmuntras de anställda att ta del i 
kunskapsomvandlingen då de känner att ledningen har förtroende för dem. Ledningen på 
WM-Data och UIQ poängterar vikten av att få de anställda att känna en trygghet i företaget. 
Om de anställda känner sig trygga har de större benägenhet att omvandla sin kunskap och 
göra den tillgänglig för de andra anställda. Trygghet skapas genom att företaget tolererar fel 
och misstag. Vi tolkar detta resonemang att företagen försöker skapa förutsättningar främst 
genom att uppmuntra och motivera personalen, men även genom att skapa en känsla av 
trygghet på arbetsplatsen. Om ledningen får de anställda att känna sig trygga och uppskattade 
menar vi att det ökar chansen att de anställda tar del i kunskapsomvandlingen. Därmed menar 
vi att ledningen på de tre företagen arbetar för att skapa förutsättningar för 
kunskapsomvandling vilket ligger i linje med det Hansson och Andersson (1999) skriver.  
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5.1.2 Företagskulturen 
 
Det finns likheter hos de tre företagen när det gäller hur kontoren är uppbyggda då de mer 
eller mindre använder öppna kontorslandskap. Edenius (2003) skriver att ett öppet 
kontorslandskap där de anställda sitter i nära kontakt med varandra gör det lättare att 
kommunicera med varandra vilket gör att kunskap kan flöda fritt mellan de anställda. 
Företagen använder öppna kontorslandskap i syfte att främja kunskapsomvandlingen och det 
ligger i linje med Edenius (2003) resonemang. Alla respondenterna instämmer att 
kunskapsomvandlingen underlättas genom öppna kontorslandskap. Hatch (2002) menar att 
det inte bara är fördelar med öppna kontorslandskap. Öppet kontorslandskap kan hindra de 
anställda från att ha förtroliga samtal och möte. Anställda som känner sig otrygga att samtala 
och överföra kunskap i närvaro av flera människor kan känna det tryggare att tala med någon i 
enrum. Ledningen på UIQ håller med i resonemanget men menar att fördelarna överväger 
nackdelarna. De anställda kan fånga upp information även om de inte lyssnar aktivt. En annan 
fördel med öppet kontorslandskap är att de olika teamen i företaget sitter nära varandra vilket 
gör att de anställda kan utbyta kunskap och erfarenheter och på så sätt stärka relationerna och 
samspelet med varandra. Ledningen på UIQ menar att den negativa sidan är att de anställdas 
koncentration minskar då de sitter i nära anknytning till varandra och ljudnivån kan vara ett 
störande moment. De negativa aspekterna menar vi kan ha en viss effekt i processen att dela 
med sig mellan de anställda. Alla anställda känner sig inte trygga i en situation där de sitter 
tillsammans, vilket kan resultera i brist på koncentration och därmed en försämrad 
arbetsprestation. Vi gör tolkningen, trots negativa aspekter, att öppna kontorslandskap skapar 
förutsättningar för att kunskapsomvandling ska ske. Kommunikationen underlättas när 
människor sitter nära varandra, vilket får som effekt att kunskap sprids lättare mellan 
anställda. De anställda kan snabbt få respons och hjälp av andra vilket de inte i lika stor 
utsträckning får om de sitter instängda i egna kontor. De anställda är positivt inställda till de 
öppna kontorsmiljöerna som finns på de tre företagen och de medger att det har en positiv 
effekt till att kunskaps överförs mellan dem. Vår tolkning av detta är att ledningen i företagen 
med hjälp av öppna kontorslandskap arbetar med att skapa förutsättningar för 
kunskapsomvandling så att det blir en naturlig del i företaget.  

5.2 Verktyg för kunskapsomvandling 

5.2.1 Mänsklig kommunikation 
 
Davenport och Prusak (1998) skriver att mänsklig kommunikation är ett bra verktyg för 
kunskapsomvandling. Mycket av den information och kunskap som hanteras i företag sker 
genom att människor samtalar med varandra och hjälper varandra att finna lösningar på 
problem som uppstått. Alla respondenterna i vår studie medger att den mänskliga 
kommunikationen är ett verktyg som är av betydelse när det gäller kunskapsomvandling 
vilket ligger i linje med det Davenport och Prusak (1998) skriver. Den mänskliga 
kommunikationen bygger som Davenport och Prusak (1998) skriver på personlig kontakt och 
en tilltro till varandra samtidigt som den är informell vilket kan få som effekt att företagen 
kan uppleva en osäkerhet huruvida kunskapen är tillgänglig när den behövs eller inte. 
Osäkerheten beror på att kunskapen inte finns dokumenterad i företaget utan de anställda 
innehar kunskapen. Vi menar att om utrymme skapas för den mänskliga kommunikationen 
kan osäkerheten minska då kunskapen överförs på fler anställda.  
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Företagen ser inte denna osäkerhet i den mänskliga kommunikationen då de i första hand 
vänder sig till en kollega vid problem istället för att finna kunskap på annat sätt. Samtidigt 
underlättar företagen genom öppna kontorslandskap kommunikationen mellan de anställda.  
Därmed gör vi tolkningen att även om det finns en osäkerhet angående kunskapens 
tillgänglighet så är företagen beredda att ta den risken. Osäkerheten minimeras genom att 
kunskap överförs mellan de anställda och därmed görs kunskapen tillgänglig i företaget. Den 
mänskliga kommunikationen är således ett bra verktyg då den minskar risken att bli beroende 
av en enskild individ eftersom kunskapen knyts till företaget genom att fler anställda besitter 
den.  
 
I t.ex. HiQ är konsulterna förhindrade att dokumentera vad de vill då det är kundens regelverk 
som gäller. För att överföra de kunskaper och erfarenheter som konsulterna erhållit från 
konsultjobben används istället den mänskliga kommunikationen. Ledningen på UIQ menar att 
det i praktiken är omöjligt att tanka av anställda all sin kunskap vilket gör den mänskliga 
kommunikationen allt mer viktig i kunskapsomvandlingen. Det är framförallt den tysta 
kunskapen som gynnas av den mänskliga kommunikationen då denna kunskap är svår att sätta 
ord på. Respondenterna anser att den tysta kunskapen gynnas av verktyget vilket ligger i linje 
med det Bark m.fl. (2002) skriver då han säger att tyst kunskap oftast överförs genom verktyg 
som bygger på den mänskliga kommunikationen. Det kan ske med hjälp av planerade möten, 
veckomöten och månadsmöten, eller vid informella möten där anställda träffas och diskuterar 
över lunchen.  Det är av vikt att företagen skapar utrymme för den mänskliga 
kommunikationen och avsätter tid för att det ska ske.  Utifrån detta resonemang tolkar vi att 
den mänskliga kommunikationen är det verktyg som främst används vid 
kunskapsomvandlingen, speciellt då det främjar den tysta kunskapen som är svår att 
dokumentera.  Det är enklare och mindre arbetskrävande att vända sig till en kollega istället 
för att söka kunskapen på annat håll. 
 

5.2.2 Teams 
 
Mycket av arbetet i företagen sker i teams. En anledning till detta är att undvika beroendet av 
enskilda individer och deras kunskap. Genom att arbetet sker i teams överförs kunskap mellan 
individerna i teamet, vilket får som följd att det inte är bara en person som vet allt. Det 
handlar om att ge och ta. För att öka samspelet och förbättra relationerna har de olika teamen i 
företagen nära kontakt med varandra då de sitter i mer eller mindre öppna kontorslandskap. 
Det resulterar i att kunskapsomvandlingen inom och mellan teamen främjas. Den anställde på 
UIQ instämmer i detta och menar att det är bra att teamen sitter i nära kontakt. Lind och 
Skärvad (2004) menar att det är omöjligt att vara duktig på allt och besitta den kunskap för att 
lösa alla problem. Genom att förena anställda i teams med olika kunskaper och erfarenheter 
bidrar det till att kunskap överförs mellan de anställda, men också till att ny kunskap skapas. 
Gamla problem hittar nya lösningar då flera personer slår sina kloka huvuden ihop. Nonaka 
och Takeeuchi (1995) är av samma uppfattning och menar att det krävs en rätt mix av 
personer, med olika slags färdigheter, kunskaper och värderingar, för att teamet ska fungera 
effektivt. På WM-Data och HiQ försöker ledningen mixa teamen, men det är inte alltid 
möjligt och då tas de som finns tillgängliga. Den anställde på HiQ menar att en blandning av 
teammedlemmar i ålder, erfarenhet och kunskap är ett idealtillstånd som aldrig uppnås.  
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Det gäller helt sonika att göra ett så gott arbete med vad som finns tillgängligt och som bäst 
kan området. Genom att anställda med olika kunskaper och erfarenheter samlas kan det få 
som resultat att ”hjulet inte återuppfinns” skriver Davenport och Prusak (1998) och därmed 
kan värdefull tid sparas. Mixas de anställda på ett bra sätt minskar risken att de ska falla 
tillbaka på gamla lösningar. Då kan teamet istället fokusera på att komma på en ny och 
förhoppningsvis bättre lösning. Vi drar slutsatsen att alla tre företagen använder temaarbete i 
kunskapsomvandlingssyfte och att det är ett bra verktyg för att ny kunskap genereras. Om 
arbetet sker i teams överförs kunskapen på fler anställda vilket resulterar i att fler innehar 
kunskapen och därmed minskar beroendet av enskilda individer.  Kunskapen behålls i 
företaget då risken att alla slutar samtidigt är liten. Företagen är medvetna om att en mix av 
teammedlemmarna är önskvärt och försöker i så stor utsträckning som möjligt följa det, vilket 
är i linje med det Nonaka och Takeeuchi (1995) skriver.  

5.2.3 Mentorskap 
 
Alla tre företagen använder sig av mentorskap för att snabbt få in nyanställda i företagets 
rutiner. Mentorn är ett stöd och kan hjälpa den anställde med tips och råd i det dagliga 
arbetslivet. Enligt Wikström (2005) innebär mentorskapet en överföring av kunskap från en 
erfaren person till en oerfaren samtidigt som den oerfarne också kan bidra med kunskap till 
den mer erfarne. Verktyget är bra när det gäller att omvandla den tysta kunskapen vilket Bark 
m.fl. (2002) styrker, då han skriver att tyst kunskap mest överförs genom att anställda lär av 
varandra. Tyst kunskap som en konsult har förvärvat genom erfarenheter kan vara svår att 
dokumentera och kan istället överföras med hjälp av att en mindre erfaren konsult får lära sig 
av en mer erfaren konsult. Om en konsult på HiQ ska sluta får en ny konsult ”gå vid sidan 
om” för att ta del av den andres kunskaper och erfarenheter för att därefter ta över uppdraget. 
Genom att mentorskapet används vid överföring av kunskap mellan en erfaren anställd och en 
mindre erfaren gör vi den tolkningen att företagen vi studerat är medvetna om mentorskapets 
roll i kunskapsomvandlingen.  Mentorskapet ger ett gyllene tillfälle för den tysta kunskapen 
att överföras då en anställd kan lära sig genom att gå vid sidan om mentorn. Den anställde kan 
därmed lära sig sådant som han aldrig skulle ha lärt sig genom att läsa en manual på datorn.  
 
De anställda på företagen menar att mentorskapet är ett bra verktyg som kan användas för 
kunskapsomvandling och borde därmed användas i större utsträckning. Att ha någon att 
diskutera med kan skapa en trygghet som i sin tur kan leda till ett lönsamt kunskapsutbyte 
mellan mentor och anställd. Samtidigt finns risken att den anställde blir för beroende av sin 
mentor skriver Wikström (2005) och då uppfylls inte syftet med mentorskap. Får den 
anställde en färdig lösning av sin mentor sker ingen kunskapsöverföring och därmed förvärvar 
han ingen kunskap från mentorn. Slutsatsen är således att mentorskap används i alla tre 
företagen i mer eller mindre utformning och att det inte bara används som ett verktyg för de 
nyanställda utan också är ett verktyg för att överföra kunskap mellan anställda. Därmed anser 
vi att företagen använder mentorskapet i kunskapsomvandlingssyfte vilket ligger i linje med 
Wikströms (2005) definition av mentorskapet. De anställda uppskattar verktyget då de 
efterfrågar ett större användande av verktyget i kunskapsomvandlingssyfte. 
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5.2.4 IT-verktyg 
 
Enligt Hansson och Andersson (1999) spelar IT en avgörande roll för omvandling av 
humankapital till strukturkapital. Genom att använda IT-verktyg öppnas möjligheten för alla 
anställda som behöver kunskap och information att hämta den från företagets nätverk. IT-
verktygen används för att lagra och underhålla information och kunskap i företaget då de kan 
dokumentera sina egna kunskaper och erfarenheter, samtidigt som de kan söka efter och 
införskaffa ny information och kunskap. Hansson och Andersson (1999) poängterar att 
intranätet är en bidragande faktor vid omvandling av humankapital till strukturkapital där 
kunskap och erfarenhet kan göras tillgängligt för dem som behöver det. Om det uppstår 
problem när konsulterna på HiQ är på uppdrag hos kunden, kan de snabbt logga in och söka 
efter problemet via det interna intranätet.  Alla tre företagen använder sig av IT-verktyg i det 
dagliga arbetet vilket inte är förvånande i den IT-era som vi lever i. Alla tre kunskapsföretagen 
menar att IT-verktyg underlättar arbetet i kunskapsomvandlingen. Därmed gör vi den 
tolkningen att företagen är medvetna om IT-verktygens avgörande roll för 
kunskapsomvandlingen vilket ligger i linje med det som Hansson och Andersson (1999) 
skriver. Företagen försöker dokumentera det mesta och det finns tydliga instruktioner för hur 
och var allt ska dokumenteras. Att det finns tydliga regler och riktlinjer underlättar 
dokumentationen samt att finna kunskap och information. 
 
Davenport och Prusak (1998) berör några begränsningar då det gäller dokumentation av 
kunskap men tar framför allt upp problematiken med den tysta kunskapen. Tyst kunskap är 
svår att dokumentera. Ledningen på UIQ och en av de anställda poängterar att det inte går att 
tanka av en anställd all kunskap. Den tysta kunskapen är svår att sätta ord på och vi gör 
därmed tolkningen att företagen därför använder andra verktyg, som bygger på den mänskliga 
kommunikationen, för att omvandla den tysta kunskapen. Företagen framhåller vikten av att 
dokumentera kunskap vilket syns på alla de olika databaser de använder i det dagliga 
arbetslivet men att de inte lever upp till den nivå de vill när det gäller dokumentationen. Både 
ledningen och den anställde på HiQ betonar svårigheterna med att dokumentera sina 
kunskaper från konsultuppdrag då det är kundens regelverk som bestämmer vad som får 
dokumenteras. Samtidigt nämner den anställde på UIQ att ledningen inte alltid förstår vikten 
av dokumentationen utan det är en del som kan undvikas för att spara tid. En annan anledning 
till att företagen inte alltid använder IT-verktygen är för att de kan vara mer tids och 
arbetskrävande än den mänskliga kommunikationen. Därmed blir den mänskliga 
kommunikationen allt mer viktig för kunskapsomvandlingen. För att uppmuntra ett större 
användande av IT-verktygen borde ledningen förenkla systemen och processerna och göra 
dem användarvänliga.   

5.2.5 Kunskapskarta 
 
Davenport och Prusak (1998) skriver att en kunskapskarta används för att ange var i företaget 
kunskapen finns men den innehåller den inte. T.ex. kan företaget skapa en central databas där 
alla kan se var kunskapen finns i företaget. Ett annat sätt att veta var i företaget kunskapen 
finns är att ha personer, ”guider”, som vet vilka i företaget som vet vad. Tanken med ”guider” 
berättade knowledge managern på UIQ om och vi tolkade att ”guiderna” kan likställas med en 
kunskapskarta. I alla företag finns det människor som har arbetat under längre tid och som 
mer eller mindre känner de flesta anställda och är därmed insatta i var kunskapen finns.  

                                                                                                                                                       
 
 

41 

 



Analys
 

 
Vi kom till den uppfattning att knowledge managern på UIQ kan beskrivas som en ”guide” 
precis som ledningen på WM-Data. Båda har under många år arbetat i företaget vilket gör att 
de känner de flesta anställda och därmed vet var kunskapen finns och vem de anställda bör gå 
till för att hitta den information och kunskap de efterfrågar. Samtidigt handlar deras 
arbetsuppgifter om att arbeta med personalen och frågor som rör detta område. Därmed anser 
vi att de uppfyller kriterierna för en ”guide” eller kunskapskarta. Utifrån detta resonemang 
drar vi slutsatsen att UIQ och WM-Data inte använder sig av kunskapskarta i den bemärkelse 
som vi definierat men däremot har de ”guider” som kan likställas med en kunskapskarta. 
Istället för att en databas visar var kunskapen finns är det istället en människa som kan ange 
var i företaget kunskapen finns. Således kan sägas att de använder sig av en mänsklig 
kunskapskarta istället för en dokumenterad kunskapskarta.   
 
Ledningen på UIQ berörde anledningen till varför det inte finns någon speciell kunskapskarta, 
i form av en databas där de anställda kan se var kunskapen finns. Det beror på svårigheten att 
skapa en sådan kunskapskarta i praktiken. För vem säger att en person kan något bara för att 
han har läst kurser i ämnet? Kunskap skapas först när personen börjar använda sig av det han 
lärt sig och därmed kan det vara missvisande att i kunskapskartan dokumentera kunskap som 
den anställde i själva verket inte har. Brookings (1999) resonemang ligger i linje med vad 
ledningen på UIQ menar med kunskap. Författaren skriver att först när det finns en förståelse 
för hur information ska användas blir den kunskap. Vi kom till den slutsatsen att det är för tids 
och arbetskrävande för företagen att skapa en kunskapskarta i form av en central databas. För 
att den ska vara betydelsefull krävs att den underhålls och uppdateras med jämna mellanrum 
för annars blir den snart vilseledande. I dagens samhälle där allt ska gå snabbare anser vi att 
kunskapskarta i form av ”guider” är ett bra alternativ då det är mindre arbetskrävande.  

5.2.6 Belöningar 
 
Enligt O`dell och Grayson (1998) kan belöningar förutom att motivera de anställda att utföra 
sina uppgifter på ett bra sätt även användas för att uppmuntra kunskapsomvandling. Företagen 
i vår studie använder dock inte belöningar som ett verktyg för att främja 
kunskapsomvandling. Hansen, Nohria och Tierney (1999) skriver också att de anställda 
behöver någon form av belöning för att viljan att dela med sig av sin kunskap ska infinna sig. 
Vi gör den tolkningen att ledningen på de tre företagen inte arbetar med belöningar som 
verktyg för kunskapsomvandling pga. svårigheten att i praktiken genomföra det. Ledningen 
på WM-Data tog upp detta praktiska problem. ”Ska vi ge varje anställd en hundralapp varje 
gång han dokumenterar något?” Om så var fallet leder det snart till en överhettning i 
datasystemet pga. av att alla de anställda snart skulle börja dokumentera allt möjligt, viktigt 
som oviktigt. Det hade varit ohållbart i längden. Däremot inte sagt att belöningar inte är bra 
för kunskapsomvandlingen. Vi tolkar att belöningar istället för att vara ett verktyg för 
kunskapsomvandling mer används i indirekt bemärkelse då företagen använder 
utvecklingssamtal där mål sätts upp för individen och som sedan ligger till grund för 
löneutvecklingen. Ett uppsatt mål kan vara att den anställde ska dela med sig av en specifik 
kunskap som han besitter genom att hålla ett föredrag inför andra.   

                                                                                                                                                       
 
 

42 

 



Analys
 

5.3 Problem med kunskapsomvandling 
 
Hansson och Andersson (1999) menar att det i många fall är anställda som gärna behåller sina 
erfarenheter och kunskaper för sig själva i tron att de då blir mer värdefulla för företaget för 
att därmed säkra sin framtid i företaget. Om alla ska vara delaktiga i omvandlingen bör alla 
vara beredda att dela med sig av sin kunskap till andra i företaget. Ledningen och den 
anställde på WM-data anser att det är den mentala biten som kan påverka den anställdes vilja 
att dela med sig av sina kunskaper till andra. De anställda på UIQ och WM-Data är aktivt 
delaktiga i kunskapsomvandlingen då de vid behov delar med sig av sina kunskaper så att 
andra får tillgång till dem. Den anställde på HiQ dokumenterar inte sina kunskaper och 
erfarenheter utan använder sig helt av mänsklig kommunikation. Vi menar att även om två 
anställda på företagen säger att de inte försöker hålla inne på kunskap finns alltid risken att de 
på ett omedvetet eller medvetet sätt håller inne med kunskap för att inte bli utbytbar i 
företaget vilket ligger i linje med det Hansson och Andersson (1999) skriver. När det gäller 
dokumentation av de anställdas kunskaper och erfarenheter kan det uppstå hinder då 
dokumentationsprocessen både kan vara tidskrävande och leda till att onödig information 
lagras. Både den anställda på HiQ och UIQ menar att tiden är ett problem vid dokumentation. 
Om inte ledningen planerar och avsätter tid för dokumentation blir det inte gjort. Vi gör 
tolkningen att företagen undviker problemen med dokumentationen genom att de istället 
överför kunskapen med den mänskliga kommunikationen och därmed knyts kunskapen till 
företaget. Vi kan ur detta resonemang tolka att företagen vet att det finns hinder men att de är 
överkomliga. Genom att företagskulturen och ledningen skapar förutsättningar som främjar 
kunskapsomvandling så minimerar de risken för eventuella hinder ska bli för stora.   
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6. AVSLUTNING 
I detta avslutande kapitel avser vi att redovisa de slutsatser vi har kommit fram till från 
materialet som presenterats tidigare i uppsatsen.  Vi avslutar kapitlet med förslag till fortsatta 
studier. 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur kunskapsföretag arbetar med 
omvandlingen av humankapital till strukturkapital för att behålla de anställdas kunskap i 
företaget och därmed undvika beroende av enskilda individer. 
 
Vår studie visar att kunskapsföretag arbetar för att skapa förutsättningar för 
kunskapsomvandling genom att ledningen motiverar och uppmuntra de anställda samtidigt 
som företagskulturen med dess öppna kontorslandskap främjar kunskapsomvandlingen. Alla 
företagen i vår studie har ett öppet kontorslandskap vilket både de anställda och 
företagsledningen menar är ett bra sätt för att främja kunskapsomvandling Ledningen 
motiverar sina anställda genom att göra en personlig utvecklingsplan för alla anställda som 
också följs upp kontinuerligt. Genom att göra så visar ledningen ett intresse för varje enskild 
individ. Viljan att ta del i kunskapsomvandlingen ökar då ledningen låter de anställda vara 
delaktiga och ta större ansvar. Det görs genom att de anställda bl.a. håller föreläsningar för de 
andra om de genomgått en kurs eller om de har någon specifik kunskap som är viktig för 
företaget. Att skapa förutsättningar spelar en avgörande roll för att kunskapsomvandlingen ska 
bli en naturlig del i företaget. Ledningen på HiQ summerar: ”det är avgörande att skapa 
förutsättningar för kunskapsomvandling om det över huvudtaget ska ske.” Om det inte skapas 
förutsättningar så blir det inte heller någon lyckad kunskapsomvandling. 
 
Studien visar att de anställda med sin kunskap ses som den viktigaste tillgången i företagen då 
det är kunskapen de lever på. För att omvandling av humankapital till strukturkapital ska ske, 
måste kunskapen överföras i företaget, antingen mellan de anställda eller genom att anställda 
överför kunskap till företagets infrastruktur. Kunskapsomvandlingen i företagen sker med 
hjälp av olika verktyg för att behålla kunskapen i företaget och därmed undvika beroende av 
enskilda individer. Studien visar att alla företagen arbetar på liknande sätt med 
kunskapsomvandlingen genom att de till stor del använder samma verktyg.  
 
Studien visar att överföringen mellan de anställda sker med verktyg som mentorskap och 
teams som bygger på den mänskliga kommunikationen. Även kunskapskarta används, men då 
bara i två av företagen. Mycket av kunskapsomvandlingen sker genom att de anställda 
samtalar med varandra och hjälper varandra att finna lösningar på problem som uppstår. 
Mentorskapet är ett verktyg som företagen använder i avseende att överföra kunskap mellan 
en erfaren och en mindre oerfaren person. Alla företagen arbetar till stor del i teams vilket får 
till följd att kunskapen överförs mellan personerna i teamet och därmed blir det inte bara en 
som vet allt. Vi valde att inkludera kunskapskartan som ett verktyg som bygger på den 
mänskliga kommunikationen då det visade sig i vår studie finnas mänskliga kunskapskartor 
istället för dokumenterad kunskapskarta.  
 
 

                                                                                                                                                       
 
 

44 

 



Avslutning
 

 
Istället för att en databas visar var kunskapen finns är det istället en människa som kan ange 
var i företaget kunskapen finns. Verktygen leder till att beroendet av enskilda individer 
undviks då fler anställda kan utföra samma arbetsuppgifter.  
 
Studien visar att överföring av kunskap från de anställda till företagets infrastruktur sker med 
hjälp av IT-verktyg som databaser och intranät. Med hjälp av IT-verktyg dokumenterar de 
anställda sina kunskaper och erfarenheter vilka således blir tillgängliga för de anställda i 
företagen, samtidigt som de söker och införskaffar ny information och kunskap. Därmed 
behåller företagen kunskapen och undviker att bli beroende av enskilda individer. Vi har även 
berört belöningar som ett verktyg men företagen i vår studie använder inte det i 
kunskapsomvandlingssyfte.   
 
Vår slutsats är att den mänskliga kommunikationen är det verktyg som främst används vid 
kunskapsomvandling. Då den tysta kunskapen är svår att dokumentera används verktyg som 
bygger på den mänskliga kommunikationen för att därmed göra den tillgänglig för de 
anställda i företaget. Att dokumentera kunskap är både tids och arbetskrävande och då vi 
befinner oss i en värld där tiden är en brist minskar företagets prioritering på 
dokumentationsprocessen. De anställda vänder sig i första hand till en kollega vid problem 
istället för att finna kunskap på annat sätt. Företagen betonar vikten av att dokumentera 
kunskapen med hjälp av IT-verktyg vilket syns på alla de olika databaser som finns i 
företagen men att de inte lever upp till den nivå de vill när det gäller dokumentationen.  
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
I vår studie valde vi att undersöka hur tre kunskapsföretag inom likartad bransch med hjälp av 
olika verktyg arbetar med omvandlingen av humankapital till strukturkapital för att behålla 
kunskapen i företaget. Vi har efter studiens slut insett att alla företagen arbetar på liknande 
sätt och till stor del använder samma verktyg för kunskapsomvandlingen vilket kan beror på 
att de verkar inom likartad bransch. Ett förslag till fortsatta studier är att undersöka hur 
kunskapsomvandlingen skiljer sig mellan kunskapsföretag i olika branscher. Ett annat förslag 
till en ny studie är att undersöka om det finns någon skillnad i arbetet med 
kunskapsomvandlingen mellan tillverkande företag och kunskapsföretag. Spelar det någon 
roll om företaget är i en kunskapsintensiv bransch eller inte? 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till ledning 
 

1. Vilken befattning har ni i företaget och vad är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur ser din bakgrund ut? (utbildning, tidigare anställning) 
3. Hur lång tid har du varit anställd i företaget? 
4. Hur många anställda har ni? 
5. Hur ser utbildningsnivån ut på de anställda? 
6. Vad anser du är företagets viktigaste tillgång och varför? 
7. Om personalomsättning definieras som personer som slutar. Hur ser du då på 

personalomsättningen? Är det ett problem? 
8. Har du någon definition på humankapital och strukturkapital? 
9. Hur gör ni för att få in de nyanställda i era rutiner? 
10. Vad tror du det krävs för att få personalen att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter?  
11. Vad dokumenteras? 
12. Vilka verktyg använder ni för att kommunicera och sprida kunskaper mellan individer 

i företaget? 
13. Hur gör ni för att lagra och ta tillvara på kunskap och erfarenheter för att behålla det i 

företaget om en person slutar?  
14. Gör du något som chef för att främja kunskapsspridning mellan individer och i arbetet 

med att dokumentera individers kunskap? Om ja, vadå? 
15. Använder ni belöningar i syfte att främja kunskapsspridning och dokumentering av 

kunskaper och erfarenheter? 
16. Hur gör ni när ni söker intern information?  
17. Har ni några nyckelpersoner som företaget är beroende av? Gör ni något för att 

undvika detta beroende? 
18. Vilka värderingar/egenskaper värdesätter ni hos er personal? 
19. Hur ser du på miljön/omgivningen i företaget? Tycker du att den främjar 

kunskapsomvandling och om ja i så fall hur?  
20. Anser du att det finns några hinder för spridning av kunskap mellan individer och när 

det gäller dokumentering av kunskap? Om ja, i så fall vad? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till anställd 
 

1. Vilken befattning har ni i företaget och vad är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur lång tid har du varit anställd i företaget? 
3. Hur ser din utbildning ut? 
4. Hur gör du när du söker intern information?  
5. Hur gör du för att dina kunskaper och erfarenheter sprids och lagras i företaget?  
6. Vad dokumenteras?  
7. Känner du att ni uppmuntras av ledningen när det gäller att dela med er av er kunskap 

och erfarenhet till andra men även när det gäller att dokumentera och lagra 
kunskapen? På vilket sätt i så fall?  

8. Om och i så fall hur sprider ni kunskap mellan de anställda? Vilka verktyg används?  
9. Vad skulle få dig att dela med dig av dina kunskaper till andra? 
10. Hur ser du på miljön/omgivningen i företaget? Tycker du att den främjar 

kunskapsomvandling och om ja i så fall hur?  
11. Känner du att det finns en vilja att dela med sig av dina kunskaper och erfarenheter? 
12. Anser du att det finns några hinder för spridning av kunskap mellan individer och när 

det gäller dokumentering av kunskap? Om ja, i så fall vad? 
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