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Abstract 
A consultant firm is based on the consultants knowledge and the relationship between the 
consultant and the customer. During a temporarily leave of a consultant in form of parental 
leave or sick leave the consulting firm loose this individual knowledge that the consultant 
possess. It’s because the knowledge and the relationship between the customer is in the 
individual knowledge that the consultant possesses. This study aims to examine how the 
consulting firm handle the relationship with the customer and how they transfer the tacit 
knowledge to the replacing consultant. The outcome of the interviews showed that consulting 
firms that had more experience with their consultant being on parental leave or sick leave had 
more elaborated solutions. They worked actively with knowledge transfer to the remaining 
consultant and the firms had a closer relationship to the customer. After analysing the 
outcome from their solutions we see that it’s preferable to use some sort of solution when it 
comes to transferring the knowledge and working for a closer relationship between the firm 
and the customer.  
 
Keywords: Intellectual capital, Tacit knowledge, Relationship management, Resource 
management, Bonds in organizations, Strategic management, Business to business, Value in 
organizations, Trust in organizations, Expectations business to business 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle arbetar tre av fyra svenskar inom tjänstesektorn och under de senaste 20 
åren har tjänstesektorn ökat stadigt. Den kunskapsintensiva delen inom tjänstesektorn har 
nästintill fördubblats (Brunlöf, 2014). Med den kunskapsintensiva delen menas företag som 
generellt sett har en hög andel högutbildad personal (Giertz, Hjort, Lindhagen, Engwall & 
Gens, 2016). I Sverige är efterfrågan på kunskapsintensiv personal hög (Statistiska 
centralbyrån, 2014). På det sätt som dagens tjänstebransch är uppbyggd har de anställda en 
mycket viktig roll inom organisationen, speciellt i de kunskapsintensiva branscherna, där det 
individuella kapitalet är som högst, vilket innefattar den den anställdas kunskap och relationer 
(Arvantis, Seliger & Stucki, 2016; Grönroos 2013; Wang och Chang 2005). För att 
exemplifiera värdet hos den anställda och dess individuella kapital värderade Facebook sina 
anställda till ett värde av 24 miljoner dollar per anställd (Chen, 2015).  
 
1.1.1 Konsultbranschen  
Ett exempel på en organisation som består till stor del av individuellt kapital är konsultbyråer 
(Giertz et al. 2016). En konsult kan beskrivas som en expert inom ett specifikt område som 
ger rådgivning eller konsulterar. Expertisen som konsulten erbjuder består av erfarenheter 
och kunskap som kan beskrivas som konsultens individuella kapital, i det individuella 
kapitalet ingår även affärsrelationen som konsulten har till sina kunder (Gummesson, 1999).  
Då konsultbyrån är byggd på kunskap är det värdefullt att sprida denna kunskap inom 
företaget (Grönroos, 2013). Ett vanligt sätt att sprida kunskapen är att använda sig utav 
knowledge management (Sarvary, 1999). Vi kommer att benämna det som 
kunskapsöverföring i vår studie. 
 
1.1.2 Kunskap 
Det är vanligt att företag har viss kunskapsöverföring i form av IT-system där de registrerar 
data om kunden och även annan information för att förenkla kunskapsöverföringen i 
organisationen. I dessa system är det ofta hög fokus på den tekniska delen det vill säga IT-
systemet (He, Qiao & Wei, 2009). Den tekniska delen i kunskapsöverföringssystem är bara 
en liten del av det hela, det är de mänskliga faktorerna som är det mest vitala för 
kunskapsöverföringen (He, Qiao och Wei, 2009) (Karlsen och Gottschalk, 2004; Newell 
2004; Adenfelt & Lagerström, 2006; refererad i Linder och Wald, 2011). He, Qiao och Wei 
(2 009) påpekar i sin studie att det är de sociala relationerna och utbytet vid interaktioner som 
är inbakade i människors vardag som är nyckeln till att skapa en kunskapsspridande 
organisation. 
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Nonaka, Toyama och Konno (2000) beskriver att den klassiska bilden av hur en person lär sig 
är att inlärningsprocessen sker hos den enskilda individen. De menar dock att det är en skev 
bild av inlärningen då människan antas vara statisk och inhuman. Enligt Nonaka, Toyama och 
Konno (2000) skapas kunskapen snarare i gemenskap med och i interaktion med andra 
människor för att sedan appliceras av företaget. Genom detta blir individens kunskap till 
organisationens kunskap och en del av den lärande organisationen.  
 
För att skapa en lärande organisation krävs det en väl fungerande kunskapsöverföring. En väl 
fungerande kunskapsöverföring är något som Lindner och Wald (2011) menar kan vara en av 
huvudanledningarna till ett företags framgång. Som exempel visar en studie hos en 
framgångsrik konsultbyrå (McKinsey) att ett konsultbolag med en väl fungerande 
kunskapsöverföring kan skapa sig en långsiktig konkurrensfördel (Sarvary 1999). Lahti och 
Beyerlein (2000) menar i sin studie Knowledge Transfer and Managment Consulting: A Look 
at “The Firm” att den svåraste processen i att överföra kunskap är överföringen av den tysta 
kunskapen som inte kan förklaras med ord. De menar även att det är den viktigaste delen för 
att en individ ska kunna ta över en annan persons arbetsuppgifter.  
 
Lindner och Wald (2011) och Sarvary (1999) beskriver hur viktig kunskapsöverföringen är, 
trots detta menar Carmel, Yoong och Patel (2013) att det är få organisationer som inser hur 
viktig konsultens kunskap är för dem. Denna kunskap är viktigt att ta till vara på för 
konsultbyråerna, för att förenkla ersättningen av konsulterna. Även kunden förlorar kunskap 
när en konsulten försvinner, om överföringen sker på ett bristfälligt sätt, vilket kan leda till att 
konsultbyrån då förlorar kunden (Rusten, Gammelsæter och Bryson, 2004).  
 
1.1.3 Relation 
I en kunskapsintensiv bransch som konsultbranschen är det viktigt att man skapar en stark 
relation till kunden. Utöver förväntningarna som kunden har på konsulten, förväntas ett 
förtroende byggas upp mellan dem (Grönroos, 2013). En långsiktig relation förenklar inte 
bara arbetet mellan parterna utan det stärker även samarbetet (Grönroos, 2013). Filiatrault 
och Lapierre (1997) menar att ha en bra relation till kunden i en konsultbyrå är väldigt 
förmånligt. De påpekar att det kostar mellan fem till sex gånger mer att hitta en ny kund till 
skillnad mot att ha kvar samarbetet med den nuvarande. Ett långsiktigt samarbete mellan en 
konsultfirma och dess kund är beroende av en bra relationshantering under samarbetets gång 
(Filiatrault & Lapierre, 1997). Under en längre tid med kontinuerlig kontakt  byggs relationen 
upp mellan kunden och konsulten (Grönroos, 2013). En kundrelation är oftast kopplad en 
specifik individ och försvinner med individen då denne lämnar organisationen (Carmel, 
Yoong & Patel, 2013). I detta fall är det konsulten som arbetar ute hos kunden.  
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1.2 Problematisering 
Konsultbyråerna är uppbyggda av konsulternas individuella kapital och risken finns att de blir 
sårbara om de skulle förlora en del av det (Grönroos, 2013). Det beror på att konsultbolaget 
inte säljer fysiska produkter utan istället erbjuder tjänster som består av expertis från sina 
konsulter. Konsulten och dennes individuella kunskap är en kritisk resurs eftersom det är en 
resurs som företaget inte äger eller kan styra över (Barney, 2000). En kritisk resurs kan 
beskrivas som en resurs som företaget är väldigt beroende av (Grönroos, 2013), i detta fall är 
det konsulten och dennes individuella kapital. Det individuella kapitalet överförs inte 
kontinuerligt till konsultbyrån eftersom konsulten ofta arbetar ute hos kunden. Lahti och 
Beyerlein (2000) beskriver konsultens arbete ute hos kunden som ett projektarbete. 
Disterer (2002) menar att arbete i projekt leder till att kunskapen blir decentraliserad och 
väldigt fragmenterad inom organisationen. Schindler och Eppler (2003) menar att kunskap 
och erfarenhet som skapats i projekt inte blir överförd till organisationen utan endast mindre 
dokumentation av resultat ofta i form av siffror.  
 
När kunskapen inte överförs blir konsultbyrån sårbar när konsulten och dess individuella 
kapital försvinner. Det kan uppstå genom personalomsättning, sjukskrivning och 
föräldraledighet. När det sker personalomsättning hanterar organisationen det genom att 
ersätta individen permanent. Sjukskrivningar och föräldraledighet däremot sker under en 
temporär tid där konsulten sedan återgår till arbetet. Det blir därmed intressant att studera hur 
organisationen hanterar förlusten av det individuella kapitalet under en temporär period.  
 Carmel, Yoong och Patels (2013) studie gjordes på kunskapsintensiva företag, den visade att 
stor del av relationen ofta var kopplad till en enskild individ, den delen försvann när den 
personen slutade. Hur fungerar det hos en konsultbyrå där konsulten arbetar ute hos kunden 
och står för den vardagliga kontakten med kunden? För som (Grönroos, 2013) menar skapas 
relationen av kontinuerlig kontakt under en längre tid. Det gör att relationen skapas mellan 
konsulten och kunden och inte mellan kunden och konsultbyrån. Kunskapen blir 
decentraliserad och fragmenterad (Disterer, 2000) samt att den inte överförs till 
organisationen (Schindler & Eppler, 2003). Dessutom är den tysta kunskapen en av de 
viktigaste och svåraste delarna att överföra från konsult till konsult för att denna ska kunna ta 
över arbetsuppgifterna (Lahti & Beyerlein 2000). Om kunskapen inte överförs men samtidigt 
är den viktigaste delen för att kunna ta över arbetsuppgifter, hur hanterar då konsultbyrån 
detta när en av deras konsulter försvinner temporärt? 
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1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att beskriva hur kunskapsintensiva konsultbyråer hanterar 
förlusten av kunskap och relationshantering när det individuella kapitalet försvinner 
temporärt.  
 
1.4 Frågeställning 
För att besvara syftet med studien har vi skapat två frågeställningar: 
Frågeställning 1: Hur hanterar konsultbyrån relationen till kunden när ansvarig konsult 
försvinner? 
Frågeställning 2: Hur arbetar konsultbyrån för att överföra kunskap i organisationen? 
 
1.5 Avgränsning 
För att avgränsa vår studie fokuserar vi på konsultbyråer som är aktiva inom två olika 
branscher, konsultbyråer inom jordbruk med fokus inom odlingsfrågor, driftsekonomi, teknik 
eller marknad inom jordbruk samt konsultbyråer inom IT med inriktning på 
managementsystem. Anledningen till att vi väljer att studera konsulter inom två väldigt skilda 
branscher är för att vi vill se om problematiken är kopplad till den enskilda branschen eller 
till konsultbranschen i stort. Vi kommer att studera små företag med anställda mellan 10-49 
personer. Carmel, Yoong och Patel (2013) beskriver är små företag är mer påverkade av 
kritiska resurser. Det är en anledning till att vi väljer små företag då vi antar att vi kommer att 
få tydligare resultat. 
 
Vi kommer även att avgränsa oss till konsultbyråer som har ett samarbete med sina kunder 
som sträcker sig från ett år eller längre. Genom att studera relationer som har pågått under 
längre tid, antar vi att vi får fram mer säkrare resultat. När vi refererar till kunden menar vi då 
till kundens företag. 
 
Vår studie sker på en organisationsnivå. Organisationsnivån menas med att vi studerar 
konsultbyrån utifrån hur den hanterar relationen och kunskapens överföring. Vi studerar 
konsulten och kunden utifrån vilken påverkan de har på konsultbyrån då de är en av de 
grundande faktorerna till hur resultatet blir. Konsultbyråerna och deras kunder kommer inte 
vara avskilda till någon specifik region utan är aktiva inom Sveriges gränser. 
 
Vi kommer inte att studera de tekniska lösningarna i det strukturerade kapitalet. Då de 
mänskliga faktorerna är det viktigast i det strukturerade kapitalet (He, Qiao & Wei, 
2009)(Karlsen & Gottschalk, 2004; Newell, 2004, Adenfelt & Lagerström, 2006 refererad i 
Linder & Wald, 2011) 
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2. Teoretisk referensram 
 
2.1 Intellektuellt kapital  
 
I många organisationer har det intellektuella kapitalet ökat på grund av den nya ekonomin 
som har utvecklats och som bygger på information och kunskap. Med uttrycket den nya 
ekonomin menas den höga tillväxten och den ökade användningen av teknologi, som till stor 
del består av internets utveckling kring sekelskiftet år 2000. Uttrycket den nya ekonomins 
värde ligger i vikten av information och kunskap som sprids. Information och kunskap är två 
viktiga delar av det intellektuella kapitalet eftersom det går att se vikten av det i den nya 
ekonomin (Petty & Guthrie, 2000). Förändringen som har skett är utvecklingen av 
informationsteknologin inom informationsbranschen, den ökade vikten av kunskap i den 
kunskapsbaserade ekonomin, den förändrade bilden av att nätverka och skapa personliga 
kontakter för att knyta till sig kunskap (Petty & Guthrie, 2000). 
Den nya ekonomins påverkan på samhället och organisationer kan man se på 
organisationernas beroende av internet och kunskap. Många företags verksamheter är idag 
mer kunskapsintensiva än någonsin förut (Giertz et al., 2016). I och med att kunskapsbehovet 
har ökat har det intellektuella kapitalet blivit viktigare, speciellt inom konsultbranschen . Det 
intellektuella kapitalet har ökat och konsultbyråer inom kunskapsintensiva branscher består 
till största del av ett kapital som inte syns i balansräkningen, det intellektuella kapitalet 
(Patentverket, 2017). Det har genom åren funnits olika bilder av hur det intellektuella 
kapitalets värde och innebörd ska hanteras och tolkas (Petty & Guthrie, 2000).  

Den definition av intellektuellt kapital som har varit vanligast är att uttrycka det som två 
gångbara variabler i företagets immateriella tillgångar, human och strukturerat kapital (Petty 
& Guthrie, 2000). Enligt Cheng, Lin, Hsiao och Lin (2008) delar de flesta forskare upp 
intellektuellt kapital i tre delar human-, struktur-och kundkapital.  

Figur 1 illustrerar bilden av hur det intellektuella kapitalet är uppbyggt som de flesta forskare 
menar, bla. Stewart (1997) och Cheng et al. (2008), vi väljer att kort lyfta fram hur vi tolkar 
dessa kapitalformer utifrån tidigare teori.  

Humankapital: Är den anställdes kunskap som denne tar med sig när denne lämnar arbetet för 
dagen som kunskap, skicklighet, erfarenhet, motivation och uppgifter (Cheng et al. 2008; 
Wang & Chang, 2005). 

Strukturerat kapital: ”Strukturkapital kan liknas med vad som finns kvar när de anställda har 
gått hem för kvällen. Det innehåller all icke mänsklig lagring av kunskap i företaget.” (Cheng 
et al. 2008, vår översättning) Det strukturella kapitalet kan vara infrastruktur, rutiner, 
procedurer som finns i organisationskulturer och informationssystem (Cheng et al. 2008). 

Kundkapital: Är kunskapen som finns inbakad i relationer och samarbeten som påverkar 
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organisationen (Bontis, Chua Chong Keow, Richardson, 2000). Kunderna anses bli till en ny 
källa för att utveckla kompetens hos organisationen genom att förnya den befintliga 
kompetensen (Cheng et al. 2008). 

 
Figur 1 Illustration av (Stewart, 1997) 

Det vill säga att hos organisationer i den kunskapsintensiva branscher ligger mycket av värdet 
i det intellektuella kapitalet (Petty & Guthrie, 2000). Det intellektuella kapitalet har en 
förhållning till humankapitalet som är bundet till den enskilda individens kunskaper och i 
kundkapitalet som är den kunskap den anställda utvecklar i samarbeten med kunder 
(Grönroos, 2013). En stor del av det intellektuella kapitalet finns hos den enskilda individen 
och i organisationens samarbeten. För att täcka upp den förlorade kunskap som försvinner när 
en konsult är temporärt frånvarande och kalla det hela intellektuellt kapital behöver vi tillägga 
det strukturerade kapitalet, det vill säga den kunskap som finns kvar när den anställde går 
hem. Det är två tredjedelar av det intellektuella kapitalet som organisationer inte kan 
kontrollera, human och kundkapital. Dessa tre typer av kapital bildar tillsammans det 
intellektuella kapitalet.  

2.2 Kunskap 
 
Det intellektuella kapitalet är organisationens värde av kunskapen den besitter. Enligt 
Grönroos (2013) består en organisations totala kunskap av sedimenterad och rörlig kunskap. 
Den rörliga kunskapen är individens individuella kunskap som är koncentrerad till just den 
individen. Sedimenterad kunskap är organisationens del av det strukturella kapitalet som kan 
visas i information och databaser. (Grönroos 2013) När en organisation består av en hög grad 
rörlig kunskap är organisationen sårbar för personalomsättning. En konsultbyrå grundar ofta 
sin kunskap i individernas individuella kunskap som är en rörlig kunskap och kan göra 
verksamheten sårbar.  

Enligt McQueen och Janson (2016) måste en konsult ha kunskap i form av tidigare kunder 
och lösningar för att ses som en värdefull tillgång. Kunskapen är en tillgång som inte går att 
sätta ord på. Den dolda kunskapen kan ses som en tyst kunskap som inte kan förklaras med 
ord och på det sättet förmedlas till andra. Den tysta kunskapen består av erfarenheter som har 
utvecklats över tid. Den här formen av kunskap är något som individen sällan reflekterar över 
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att den besitter. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Konsultens arbetssätt innebär ofta en tyst 
kunskap när den kombinerar sin individuella kunskap med den sedimenterade kunskapen i 
kundens verksamhet.  

Enligt Grandinetti (2014) blir den tysta kunskapen synlig om den kan göras explicit. Explicit 
kunskap är motsatsen till tyst kunskap, det som går att sätta ord på, förmedla och förklara för 
andra i organisationen, något de skulle kunna utföra efter en genomgång. Den explicita 
kunskapen är en lärande process som omfattas av system och strukturer som kan 
sammanfattas i skrift. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Explicit kunskap liknar det strukturerade 
kapitalet. Det strukturella kapitalet är den kunskap som finns kvar i ett företag när konsulten 
går hem, det kan vara program och uppbyggda system (Cheng et al. 2008). Det skall alltså 
vara möjligt för en annan konsult att fortsätta där den tidigare konsulten lämnade arbetet.  

Sedimenterad kunskap och strukturellt kapital kan ses som explicit kunskap. Humankapital 
och individuell kunskap kan liknas med den tysta kunskapen. Grönroos (2013) beskriver att 
affärsrelation ingår i den individuella kunskapen. I definitionen av intellektuellt kapital som 
många forskare använder (Cheng et al. 2008) finns värdet i relationerna som är kundkapitalet 
(Cheng et al. 2008; Wang & Cheng 2005). 

 

Figur 2 ( Egen modell)  

2.2.1 Individuella kapitalet som tyst kunskap 
 
Kombinerar vi kund- och humankapitalet kan vi benämna det som Grönroos (2013) och 
Gummesson (1999) beskriver som individuellt kapital. Det vill säga att både individuellt 
kapital och strukturerat kapital kan liknas med tyst kunskap respektive explicit kunskap. 
Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kombineras tyst och explicit kunskap för att föra vidare 
kunskap i organisationer. I figur 3 nedan presenteras fyra olika former av kombinationer för 
att kunskap skall kunna föras vidare på bästa vis i organisationer.  
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Figur 3 (Nonaka & Takeuchi, 1995 s71) 

Socialisering innebär att tyst kunskap sprids som tyst kunskap vilket görs genom att dela med 
sig av kunskap och observera. Ett exempel på den överföringen kan vara vid ett lärlingsarbete 
där lärlingen får vara med och lära sig hur denne ska göra genom att se hur den andra 
individen gör. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

Externalisering är när den tysta kunskapen utvecklas till explicit kunskap vilket sker genom 
att individen kan förmedla den tysta kunskapen, muntligt eller skriftligt till en annan individ, 
detta kan vara en arbetsbeskrivning, mall hur denne skall gå tillväga på papper eller en form 
av metafor (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Kombinering är när explicit kunskap blir till explicit kunskap genom att 
kunskapsförmedlande konversationer blandar information som redan existerar i företaget. Det 
kan vara en blandning som ett protokoll av dokument, system mallar och tidigare 
samtalsanteckningar. (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Internalisering när explicit kunskap övergår till tyst kunskap är när individen anpassar det 
denne lär sig till sin egna tysta kunskap och det blir en tillgång för organisationen (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). 

Nonaka och Takeuchi (1995) menar att en enskild kombinationsform som socialisering är 
begränsad och för att få en optimal upplärning av uppgifter bör det ske i en inlärningsspiral 
mellan de olika formerna. Inlärningsspiralen gör det enklare för organisationen och 
individerna att lättare ta till sig kunskapen som ska förmedlas. Enligt Nonaka och Takeuchi 
(1995) börjar processen i socialisationen när medlemmar i organisationen delar med sig av 
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kunskapen, sedan övergår processen i externaliseringen när en dialog sker och det pågår en 
form av reflektion för att efterträdaren ska förstå den tysta kunskapen. Tredje steget i 
processen är att den existerande kunskapen från andra delar i företaget som systemlösningar 
kombineras och diskuteras för att till slut individen ska skapa sin egna tysta kunskap, hur 
denne ska gå tillväga. Detta bör pågå konstant i företaget för att organisationen ska vara 
lärande. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Både explicit och tyst kunskap är nödvändig och bör 
förmedlas i en kombination för att organisationen och individerna lättare ska kunna ta till sig 
och föra vidare ny kunskap.  

För att lyckas överföra den tysta kunskapen är det viktigt att personen som ska lära sig 
kunskapen har grundkunskaperna om ämnet för att förstå mönstret hos personen som överför 
kunskapen. Till exempel vid schackspel krävs det förkunskaper för att förstå mönstret. 
Överföringen kan ske på två sätt, antingen genom att imitera hur personen gör och därigenom 
skapa ett mönster eller också studera hur personen tänker och skapa sin tysta kunskap utifrån 
det. (Grandinetti, 2014) 

2.3 Relation 
 
Det har konstaterats tidigare i grundmodellen att en av det intellektuella kapitalets delar är 
kundkapitalet vars värde bygger på kunskapen som utvecklas i relationen med kunden. När 
samarbeten sker under längre perioder ökar kunskapsutbytet då det sker fler interaktioner och 
transaktioner (Håkansson & Snehota, 1995). Forskare inom marknadsföring påpekar att 
värdet i en relation ökar och att den blir svårare att ersätta ju längre tid samarbetet pågår, 
relationen blir därmed starkare vid längre samarbetsperioder (Håkansson & Snehota, 1995; 
Ford, Gadde, Håkansson, Snehota & Waluszewski, 2008). Det visar sig att inom tidigare 
forskning finns det ingen utvecklad teori om vad ett perfekt samarbete i business to business 
(B2B) relation är (Morgan & Hunt, 1994). Men som Ojasalo (2001) menar handlar längre 
relationer inom B2B teori om att skapa långa, stabila, anpassade relationer till kunder för att 
ge kunden högsta tänkbara tillfredsställelse. Fungerande relationer inom B2B resulterar 
långsiktigt i en win-win situation enligt Ojasalo (2001) eftersom det bland annat är dyrt och 
en lång process för företag att skaffa nya företagskunder. Det blir en mindre kostnad för 
företaget att behålla och värna om sina gamla kunder. Liksom Ojasalo (2001) nämner 
Grönroos (2013) att kostnader minskas vid ett långvarigt samarbete och att det leder till att 
värdet i relationen ökar. Grönroos (2013) benämner det som indirekta kostnader vilket är 
oförutsedda kostnader som till exempel faktureringsproblem. Enligt Grönroos (2013) skapas 
det också en fördel genom att den oro som finns över hur väl en ny konsult utför sin uppgift 
försvinner eftersom parterna skapar ett förtroende för varandra under samarbetet. Grönroos 
(2013) benämner detta fenomen som de psykologiska relationskostnaderna. Vid långa 
samarbeten elimineras de indirekta och psykologiska kostnaderna och en stabilitet och ett 
mönster för hur saker sker formas och samarbetet anpassas och utvecklas. Han nämner även 
att en stark relation kan förmildra de negativa effekterna av en kritisk period. (Grönroos, 
2013) 
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I en studie av Morgan och Hunt (1994) visar de vilka variabler som påverkar relationer och 
samarbeten mest. Förtroende har tidigare ansetts vara av vikt för B2B relationer och 
samarbeten. De ser ett samband i sin studie om att de variabler som med betydande kraft 
påverkar relationer är fördelar som ges av samarbetet och ett opportunistiskt beteende. Vilket 
visar att förtroende inte bara är viktiga delar av samarbetet utan till och med att det är en av 
nyckeldelarna som håller ihop relationen. 

2.3.1 Förtroende 
 
I relationer inom B2B byggs det upp ett förtroende mellan kund och leverantör (Grönroos, 
2013). Det finns många olika beskrivningar av förtroende, Morgan och Hunt (1994) 
definierar begreppet som “Trust is defined as a willingness to rely on an exchange partner in 
whom one has confidence”. Det är viktigt med förtroende mellan konsulten och kunden 
eftersom även Prusak (2011) menar att det är förtroendet som gör att samarbetet faktiskt 
fungerar. Prusak (2011) påvisar att utan förtroende skulle inte ett samarbete kunna hålla i 
längden och som Grönroos (2013) påpekar fungerar förtroendet som en sorts försäkring för 
framtiden. 

Johnson och Grayson (2005) benämner flertalet förtroendetyper. Vi använder oss av 
personlighetsbaserat förtroende och processbaserat förtroende. Då de två förtroendetyperna är 
kopplade till den enskilda individen och i vårt fall konsulten. 

Processbaserat förtroende byggs upp mellan kunden och konsulten via möten under en längre 
tid. Om kunden är nöjd med utfallet av dessa möten skapas då ett förtroende för konsulten. 
(Johnson & Grayson, 2005, vår översättning) 

Personlighetsbaserat förtroende grundar sig i förtroendet till den konsulten, att de kan lita på 
dennes kapacitet och att konsulten utför sitt arbete på ett professionellt sätt (Johnson & 
Grayson, 2005, vår översättning). Det personlighetsbaserade förtroendet är likt det 
processbaserade förtroendet eftersom det byggs upp med tiden. 

Förtroende kan beskrivas som tilltron till en affärspartner (Grönroos, 2013). Grönroos (2013) 
menar även att förtroendet bygger på parternas förväntningar på hur den andra kommer att 
bete sig på vid särskilda situationer. Om konsulten beter sig på ett annorlunda vis än denne 
har förväntats bete sig kan kunden som känner förtroende att påverkas negativt. För att förstå 
hur förtroendet byggs upp behöver vi få en djupare förståelse för förväntningarna eftersom de 
bygger förtroendet. Grönroos (2013) menar att förtroendet ofta är kopplat till den enskilda 
personen. Om vi applicerar det på en konsultbyrå där förtroendet är kopplat till den enskilde 
individen, försvinner förtroendet när konsulten försvinner temporärt. Förtroendet ersätts med 
förväntningar, vilket gör att det är viktigt att uppfylla förväntningarna för att återuppbygga ett 
förtroende för den ersättande konsulten.  
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2.3.2 Förväntningar 
 
Relationen mellan konsulten och kunden byggs i grunden genom förväntningarna som 
parterna har byggt upp på tjänsten som ska levereras och hur samarbetet kommer att fungera. 
Ojasalo (2001) studerade kunskapsintensiva tjänster och vilka förväntningar kunden hade på 
tjänsten. Han delar upp förväntningar i tre delar, oklara förväntningar, uttalade förväntningar 
och underförstådda förväntningar.  

Oklara förväntningar är när kunden vill ha en problemlösning men vet inte exakt hur den ska 
gå till eller att kunden har en bild av vad som bör utföras men är inte helt säker på att det är 
rätt åtgärd för att komma åt förändringen kunden söker (Ojasalo, 2001). 

Uttalade förväntningar är när kunden är tydlig i sin förklaring av problemet och hur det ska 
lösas (Ojasalo, 2001). 

Underförstådda förväntningar grundar sig i de delar som är självklara för kunden, det kan 
vara till exempel branschstandard, hur en viss uppgift ska utföras som kunden inte ens 
uttrycker utan ser som en självklarhet (Ojasalo, 2001). 

Förväntningar är nödvändiga att ta med när vi talar om relationen eftersom de är nära 
kopplade till förtroende. Om förväntningarna inte uppfylls brister det i förtroendet. Så som 
Bergmasth och Strid (2006) menar skapas förtroende i form av uppfyllda förväntningar. 
Förtroendet grundas mycket i de tidigaste positiva upplevelserna av uppfyllda förväntningar 
som kunden har och att det då leder till förtroende. Det belyser vikten av förväntningarnas 
betydelse för att upprätthålla och stärka förtroendet. 

Enligt Ojasalo (2001) förändras behoven hos kunden med tiden och förväntningarna ökar. De 
realiseras när samarbetsperioden blir längre och då behöver konsulten följa med i 
utvecklingen och leverera efter kundens ökande krav. Ojasalo (2001) påpekar även vikten av 
att företaget som levererar tjänsten bör anpassa sig efter kunden. 
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2.3.3 Bindningar 
 
Det är positivt för båda parter att fortsätta samarbeta vilket även Håkansson och Snehota 
(1995) menar är viktigt för effektiviteten och bindningarna som skapas. Grönroos (2013) 
menar att kunder som är nöjda utvecklar engagemang för sin konsult till följd av att de har 
skapat en tillit till den andra partnern. När kundtillfredsställelsen har blivit uppnådd skapas 
det bindningar mellan företaget och konsulten, vilket underlättar samarbetet och gör det 
bekvämt samt mer ekonomiskt effektivt att hålla relationen vid liv. Grönroos (2013) beskriver 
flera olika bindningar men vi kommer att fokusera på juridiska, sociala och kunskapsmässiga 
bindningar.  

Juridiska bindningar är när kunden och konsultbolaget ingår i ett kontrakt som säger att de 
ska ha ett samarbete under en specifik tid (Grönroos, 2013). 

Sociala bindningar är när kunden och konsulten har en bra vänskap. Det förenklar utförandet 
och det byggts upp en tillit till konsulten (Grönroos, 2013). 

Kunskapsmässiga bindningar är när kunden och konsulten har en kunskapsbaserad relation 
till varandra, där de har vetskap om varandras system, historia, arbetssätt med mera. Denna 
bindning kan även gå åt båda hållen där kunden i fråga lär sig hur konsulten beter sig och 
löser problem vilket minskar osäkerheten hos kunden. (Grönroos, 2013) 

De här bindningarna är viktiga för relationen mellan kunden och konsulten då de påverkar 
relationen positivt genom att det stärker och förenklar samarbetet. Bindningarna och 
relationen i sig ökar investeringen i samarbetet mellan organisationerna, det kommer att öka 
den ekonomiska effektiviteten och den generella strukturen då den formas och utvecklas med 
samarbetet (Håkansson & Snehota, 1995). Bindningarnas värde ligger alltså i relationen och 
den kunskap som finns inbakad i relationen. De sociala och kunskapsmässiga bindningarna 
kan teoretiskt ses som variabler som stärker relationer hos konsultbyråer och är kopplade till 
vår benämning av det individuella kapitalet i det intellektuella kapitalet.  
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2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensram 
 
Det intellektuella kapitalet har blivit viktigare genom åren för organisationer speciellt inom 
kunskapsintensiva branscher. Den vanligaste definitionen som forskare använder när de 
nämner intellektuellt kapital är det humana-, strukturerade- och kundkapitalet (Cheng et. al 
(2008). Grönroos (2013) nämner den sedimenterade och den rörliga kunskapen som 
organisationers totala kunskap. Den rörliga kunskapen liknas med kund- och humankapitalet 
som är bundet i stor del till individerna som arbetar i organisationen och i sin tur inte kan 
kontrolleras. Det är två tredjedelar av det intellektuella kapitalet som kan försvinna och inte 
är bundet till något i organisationen annat än i individer, vilket gör verksamheterna sårbara.  

Nonaka och Takeuchis (1995) inlärningsspiral kombinerar tyst och explicit kunskapsinlärning 
genom stegen socialisering, internalisering, kombinering och externalisering. Kan en 
organisation genomföra detta kontinuerligt menar Nonaka och Takeuchi (1995) att 
organisationen kan lära sig att ständigt förmedla kunskap inom organisationen. Relationerna 
inom B2B är enligt (Ojasalo, 2001) uppbyggda av kunskap om samarbetet och utvecklar 
varandra genom lärande, organisationerna anpassar sig efter varandra och samarbetet blir 
effektivare ju djupare samarbetet blir. Relationen kan vi alltså se som kundkapitalet. 
Relationerna byggs upp av förtroende eftersom det stärker verksamheternas samarbete med 
att kunna lita på att parterna lever upp till sin del i samarbetet. Förtroendet i sin tur skapas av 
förväntningarna som påverkar kundnöjdheten inom B2B-samarbetet. När organisationerna 
anser att samarbetet är viktigt nog att upprätthålla så finns det engagemang som i sin tur 
skapar tillit som stärker förtroendet. Håkansson och Snehota (1995) menar att det finns 
bindningar som kan illustreras för att visa vad relationen består av; de juridiska, sociala och 
kunskapsmässiga bindningarna. Dessa bindningar kan användas för att illustrera de viktigaste 
delarna i B2B- samarbeten för kunskapsintensiva konsultbyråer. 
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3. Metod 
 
3.1 Studiens design 
Vi valde att designa vårt arbete som en kvalitativ studie för att skapa en fördjupad förståelse 
om vårt valda problem. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ studie är passande när 
man söker efter att skapa sig en förståelse av den sociala verkligheten och hur respondenterna 
tolkar verkligheten. Vi ville se hur våra respondenter tolkade sin hantering av kunskap och 
relationer för att sedan analysera det utifrån tidigare forskning. Bryman och Bell (2013) 
beskriver referensramen som grund för utformningen av forskningsdesign. Vi började vår 
studie med att söka information och att bestämma ett avgränsat område för att kunna skapa 
vår referensram. Vi utgick från vetenskapliga artiklar som grund. När vi gick igenom artiklar 
och teorier hittade vi vårt forskningsgap inom relation- och kunskapshantering. 

3.1.1 Källor 
Vi kompletterade relevanta teorier med forskning som var nyare och mer uppdaterade genom 
att stärka upp referensramen med vetenskapliga artiklar och rapporter. Vetenskapliga artiklar 
sökte vi fram med hjälp av tre av de databaser Örebro universitet erbjuder, Primo, Summon 
och Google Scholar. De artiklar vi använt oss utav har blivit publicerade i tidskrifter som 
granskat texten innan de publicerades, så kallade pre-preview. 

Vi sökte upp originaltexterna som refererades till i böckerna och artiklarna i den mån det gick 
för att skapa oss en egen uppfattning av originaltexten. Bryman och Bell (2013) påpekar att 
det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt undvika att sekundärreferera och i första 
hand försöka använda sig av originalkällan för att inte tolka en redan tolkad text. 

När vi sökte efter artiklar i Summon, Primo och Google Scholar använde vi oss av sökord 
såsom: Intellectual capital, Tacit knowledge, Relationship management, Resource 
management, Bonds in organizations, Strategic management, Business to business, Value in 
organizations, Trust in organizations, Expectations business to business, knowledge 
manegement, Consulting transfer knowledge, customer resource management, för att nämna 
några. 

3.1.2 Bransch 
Vi valde att studera konsultbranschen, specifikt konsultbyråer som hade samarbeten med sina 
kunder som varade från ett år eller längre, då vi ville undersöka hur de hanterade relationer 
som skulle fortsätta även när konsulten försvann. En förutsättning när vi valde våra 
respondenter var att deras konsulter skulle vara kunskapsintensiva, det vill säga att kunden 
anställde dem på grund av deras kunskap eller erfarenhet utifrån ett område och inte endast 
som arbetskraft. Detta baserade vi på det som Lahti och Beyerlein (2000) att det är svårt att 
överföra kunskapen i den kunskapsintensiv konsultbranschen. Vi antog att det skulle göra det 
enklare för oss att studera och få en klarare bild av hur det fungerar.  

De konsultbyråerna vi intervjuade var aktiva inom tre olika branscher jordbruk, IT och 
management. Konsulterna inom jordbruk hjälpte gårdar inom odlingsfrågor, driftsekonomi, 
teknik och marknad. It-konsulterna var inriktade på ett managementsystem inom medelstora 
och större företag. Namnet på systemet vill vi inte nämna för att försäkra våra respondenters 
anonymitet. Anledningen till att vi valde att studera konsulter inom två väldigt skilda 
branscher var för att se om problematiken var kopplad till den enskilda branschen eller till 
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konsultbranschen i stort. Konsultbyråerna är så kallade små företag. Små företag är när det är 
mellan 10-49 anställda på företaget (Ekonomifakta, 2017). Vi valde små företag för att vi 
antog att frånvaron från en konsult skulle vara mer märkbar än om vi hade valt, medelstora 
eller stora företag. 

Vi intervjuade totalt 6 stycken olika konsultbyråer verksamma i Sverige. Vi använde oss av 
ett tillfällighetsurval genom att vi ringde runt till olika konsultbyråer i Sverige och såg vilka 
som var intresserade av att medverka. Vi är inte ute efter att göra en generalisering i vår 
studie vilket även Bryman och Bell (2013) menar är omöjligt när man använder sig av en 
sådan urvalstyp. Vi kommer att benämna konsultbyråerna som KB för att sedan kalla dem 
KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6 senare i arbetet. Vi kommer inte att skilja på vilka 
konsultbyråer som är aktiva inom specifika branscher i empirin, eftersom vi inte såg några 
större skillnader i hanteringen av relationen och kunskapen. 

De konsultbyråer som var med i studien var aktiva inom olika branscher. Det fanns en risk att 
om vi hade avgränsat oss till en enskild bransch hade kanske sett ett samband som var 
aktuellt för endast den enskilda branschen. Det framgår i empirin att det verkar som att 
problemet med hantering av relationer och kunskap inte är kopplat till någon specifik bransch 
utan snarare till kunskapsintensiva konsultbyråer.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Intervjuguide 
Vi utformade våra intervjuer efter teoretiska områden som vi strukturerade upp efter en 
intervjuguide med övergripande teman. Den var till som ett hjälpmedel under intervjuerna för 
att vi skulle få en empirisk mättnad i varje intervju. Detta sätt att genomföra intervjuer på kan 
ses som det Bryman och Bell (2013) beskriver som semistrukturerade intervjuer. 
Anledningen till att vi valde att utforma en intervjuguide är, för som Bryman och Bell (2013) 
menar, ett bra sätt att skapa en flexibel men strukturerad intervju. Vilket var något som vi 
sökte efter då vi ansåg att det skulle hjälpa oss i att få fram den data vi sökte. 

Våra huvudteman i intervjuerna var hur konsultbyråerna hanterade förändringar när personal 
var borta temporärt som vid föräldraledighet eller sjukskrivning, hur relationer påverkades 
och hanterades samt hur de överförde kunskap inom konsultbyrån. 

I vår intervjuguide (se bifogad bilaga) startade vi med att ställa tre allmänna frågor för att 
lätta på stämningen (Bryman & Bell, 2013), för att sedan fråga om hur temporär frånvaro, 
som föräldraledighet och sjukskrivning, hade hanterats. Det var intressant för oss att få en 
bild av hur mycket de tidigare hade tacklats med dessa frågor vi skulle studera.  

Det första temat innefattade frågor angående föräldraledighet, hur processen såg ut och hur de 
löste problemet. Genom att fråga om hur processen fungerade när en av konsulterna gick på 
föräldraledighet fick vi en övergripande bild av hur de hanterade frågan praktiskt. Utifrån 
svaren vi fick ställde vi sedan följdfrågor för att kunna fördjupa oss i hur respondentens 
företag hanterade frågan. 

Det andra temat berörde frågor angående relationen mellan konsultbyrån och kunden. Vi 
startade med att be respondenten beskriva sina relationer till sina kunder för att skapa oss en 
bild av hur konsultbyrån såg på sina relationer till kunderna. I denna fråga var det osannolikt 
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att respondenten skulle erkänna om relationerna var bristfälliga men vi ville utläsa vilken typ 
av relation de hade med kunderna, till exempel om det var nära relationer eller mer 
affärsmässiga. Vi frågade om fördjupande av relationer för att vi ville se om konsultbyrån 
arbetade aktivt för att skapa andra bindningar till kunden än juridiska. Därefter frågade vi om 
hur kontrakten såg ut och hur långvariga de brukade vara för att se vilken typ av juridisk 
bindning konsultbyrån hade med sina kunder. Det var för att utläsa om det skiljde sig mellan 
längden på deras samarbeten och de juridiska bindningarna. Vi ville se om samarbetet 
fortsatte efter att kontraktet var avslutat. 

Vi bad respondenten att beskriva tillfällen där det hade blivit problematiskt när en ersättare 
skulle ta över en kund och/eller när en relation inte fungerat bra i ett pågående arbete för att 
vi på så sätt skulle kunna utläsa vad det var som inte fungerande vid relationshanteringen.  

Det avslutande temat berörde kunskapsöverföringen, där vi hade underkategorier som 
handlade om arbetsuppgifter, arbetsbeskrivningar och hur respondentens byrå installerade sig 
in hos en ny kund. De frågorna var till för att vi skulle kunna utläsa hur de hanterade 
informationen i konsultbyrån och vilken typ av information de fick från kunden. 

3.2.2 Intervju 
Innan vi utförde våra intervjuer gjorde vi en testintervju hos en konsultbyrå för att se om våra 
frågor missuppfattades av respondenten och om vi fick den information vi sökte. Detta är 
enligt Bryman och Bell (2013) ett bra sätt att undvika felkällor i empirin. Ingenting i 
intervjun missuppfattades och vi fick även ut den information vi sökte vilket gjorde att vi 
kunde inkludera intervjun i studien och använda den intervjuguiden till resterande intervjuer. 
Vid intervjuerna var det en av oss som intervjuade respondenten och den andra var med och 
kontrollerade att alla frågor hade blivit besvarade. Vi började alltid intervjun med att 
presentera oss och syftet med vår studie, det menar Bryman och Bell (2013) är viktigt att 
börja med för att respondenten ska veta vad den medverkar i för studie. Därefter informerade 
vi respondenten om att den skulle få vara anonym för att respondenten skulle känna att den 
kunde tala fritt om de berörda ämnena. Vi bad om respondenternas godkännande att spela in 
intervjuerna. Anledningen till att vi bad om att få spela in intervjuerna är för att som Bryman 
och Bell (2013) menar är det ett bra sätt att undvika att få förvrängda svar och felkällor samt 
ha möjligheten att transkribera svaren senare. Avslutningsvis frågade vi om det fanns 
möjlighet att återkomma med kompletterande frågor om vi kände att något saknades när vi 
hade gjort transkriberingen. 

Då våra respondenters opererade på olika platser i Sverige var det lämpligast att intervjua 
dem via telefonintervjuer. Vi var lite skeptiska till att använda oss av telefonintervjuer till en 
början för vi var oroliga för att missa viktiga saker i intervjuerna men som Bryman och Bell 
(2013) menar är en telefonintervju lika representativ som en direkt intervju. När vi gjorde 
telefonintervjuer fanns det vissa svårigheter med att vi inte hade möjlighet till att läsa av 
respondenten i realtid utöver personens ton på rösten och de svar den gav oss. Det kan ha lett 
till att vi missade möjlighet till potentiella följdfrågor vi kunde ha ställt och därigenom fått en 
rikare empiri. Vi vet heller inte vilken miljö vår respondenterna blev intervjuad i, om det 
fanns några störningsmoment vid intervjun som kan ha påverkat svaren. Dessa punkter är 
något som Bryman och Bell (2013) tar upp som en nackdel med telefonintervjuer, dock 
påpekar de att en fördel med telefonintervjuer är att respondenten inte blir påverkade av oss 
intervjuare och att de inte väljer svar utifrån det som respondenten tror vi söker. 
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Vi valde att inte skicka vår intervjuguide till våra respondenter för att undvika planerade svar, 
det kanske hade varit bra då vi hade fått mer genomtänkta svar men vi ville undvika inövade 
svar för att få en mer naturlig intervju. 

Om vi hade intervjuat kunder till konsultbyråerna hade vi troligen fått en ännu tydligare bild 
av hur det faktiskt fungerar i praktiken vid relationshantering och kunskapsöverföring, samt 
hur mycket kunden blir påverkad. Det kunde ha givit en rikare bild av hur det fungerade och 
hur kunden upplevde lösningen som konsultbyrån använde sig utav vid exempelvis 
föräldraledighet. Vi gjorde endast en intervju per företag, om vi hade gjort flera intervjuer per 
företag hade vi haft möjlighet att öka och säkerställa de svar vi fått och kanske fått ut mer 
från vardera respondent. Vi valde istället att ha mejlkontakt med de företag vi saknade svar 
på specifika frågor för att säkerhetsställa vår empiri. 

I samtliga intervjuer pratade vi med chefen eller den ansvariga för personalfördelningen på 
konsultbyråerna. Dessa individer hade i samtliga fall tidigare arbetat som konsulter på 
företaget eller arbetade fortfarande som konsult och hade ansvar för personal. Det är 
fördelaktigt att vi fick vår information från den person som har en övergripande bild av hur 
den temporära personalfrånvaron hanteras på konsultbyråerna eftersom vi då får en bred 
överblick hur organisationerna hanterar problemet. 

3.3 Analysmetod 
Vi skapade vår referensram för att den skulle hjälpa oss vid analysen av vår empiri. Så som 
Bryman och Bell (2013) menar kan referensramen vara till syfte att vägleda när empirin ska 
analyseras. Vi konstruerade intervjuguiden utifrån den teoretiska referensramens områden för 
att sedan kunna kategorisera det empiriska materialet under områdena i vår löpande 
presentation av resultatet med analys. 

Med respondenternas godkännande spelade vi in intervjuerna för att sedan transkribera dem. 
Bryman och Bell (2013) menar att genom att spela in intervjun och inte anteckna är det 
enklare att genomföra en bra intervju och vara uppmärksam på respondentens svar. 
Intervjuerna transkriberades och sedan kodades genom en så kallad öppen kodning. Bryman 
och Bell (2013) beskriver den öppna kodningen som en del för att bryta ned insamlad data för 
att sedan studera den och slutligen jämföra och kategorisera den. Då vi skapade vår 
intervjuguide utifrån referensramen kunde vi dela upp svaren i olika kategorier, intellektuellt 
kapital, kunskap, kunskapsöverföring och relation. Vi delade sedan upp dem i mindre 
nyckelbegrepp som vi tidigare hade använt oss av i vår referensram, till exempel; 
förväntningar, förtroende, bindningar, tyst kunskap med mera. Detta gjorde det möjligt att 
jämföra empirin mot de valda teorierna för att sedan analysera och dra slutsatser.  

Bryman och Bell (2013) beskriver analysnivån som vilket perspektiv som används när 
emperin analyseras. Vi har fokuserat på organisationsnivå där vi studerar konsultbyråns 
organisation. Kunden och konsulten är påverkande faktorer som i sin tur studeras hur de 
påverkar konsultbyrån. 
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3.4 Trovärdighet 
Bryman och Bell (2013) menar att trovärdighet i kvalitativa studier delas upp i fyra olika 
kriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. 
 
Tillförlitlighet menas med att hur sannolikt resultaten är i studien (Bryman & Bell, 2013). 
Tillförlitlighet handlar om att skapa en sann bild av hur verkligheten ska studeras, vilket kan 
säkerhetsställas genom triangulering som innebär att olika datametoder eller källor har 
använts (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har använt artiklar, böcker för att bygga teorin 
och svar från de sex intervjuer som har genomförts. Det har gjorts för att kunna skildra 
verkligheten. För att öka tillförlitligheten har vi genomfört intervjuer på olika konsultbyråer.  
 
Överförbarhet beskrivs som att studien kan tillämpas i andra sammanhang (Bryman & Bell, 
2013). Då studien studerar konsultbyråer i flera branscher är det möjligt att studiens resultat 
även går att applicera på konsultbyråer som arbetar i andra branscher än just jordbruk och IT.  
 
Pålitlighet innebär att studien skulle få liknande resultat om den återskapades (Bryman & 
Bell, 2013). I denna studie beskrivs det utförligt hur studien utformades för att öka 
möjligheten att återskapa studien.  
 
Bekräftelse menas med att de studerande har bortsett från sina värderingar vid 
undersökningen för att de inte på något sätt skulle påverka studien (Bryman & Bell, 2013). 
Under studiens gång har vi tillsammans valt ut våra teorier och analyserat empirin, vi har haft 
varandra under uppsikt för att ingen ska i sin tur påverka studien utifrån sina värderingar.  
 
Bryman och Bell (2013) menar även att det är viktigt med en god överensstämmelse mellan 
observationerna och de teoretiska delarna i ett arbete. Vi uppfyllde det genom att vi tog bort 
teorier som vi insåg efter våra intervjuer inte bidrog till studien och istället stärkte de teorier 
som vi kunde använda oss av. 

3.5 Källkritik 
Vi har använt oss av Grönroos som gör en sammanfattning av den forskning som finns inom 
service, management och marknadsföring. Vi har till största del använt oss av de källor som 
Grönroos i sin tur refererar till för att undvika att tolka redan tolkade källor. Men mycket av 
det som Grönroos skriver är hans egna tolkningar och uppfattningar vilket är anledningen till 
att vi valde att inte utesluta Grönroos helt.  

Vissa av de källor vi har använt oss av var mer än 15 år gamla. Men i de fall har vi försökt att 
hitta nyare artiklar för att stärka upp och komplettera. Vi tyckte dock att det var viktigt att 
använda oss av originalkällor för att undvika att tolka en redan tolkad text. Vi arbetade sedan 
med att i den mån det gick stärka upp med en nyare källa. Något som Bryman och Bell 
(2013) påpekar, de menar att det är viktigt att i så stor utsträckning undvika att 
sekundärreferera och i första hand försöka använda sig av originalkällan. 

Vi har baserat stor del av vår referensram inom kunskap på Nonaka och Takeuchis studie 
“The Knowledge Creating Company”. Studien görs på två mindre japanska industriföretag. 
Eftersom det är processen av inlärning/utlärning vi studerar, inte på vad som lärs ut anser vi 
att det är möjligt att basera vår kunskapsteori på deras studie. Vi anser att deras modell är 
användbar när ett företag och en konsult ska föra vidare kunskap. Nonaka och Takeuchis 
studie fokuserar på de sociala delarna i kunskapsöverföringen. Det finns nyare modeller som 
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är mer fokuserade på IT när det gäller kunskapsöverföring, men som Karlsen och Gottschalk, 
(2004); Newell, (2004), Adenfelt och Lagerström, (2006) refererad i Linder och Wald (2011) 
menar har teknologin i kunskapsöverföring en mycket mindre roll till skillnad mot de 
mänskliga faktorerna.  

3.6 Etisk förhållning 
Bryman och Bell (2013) skriver om ett antal olika etiska krav en studie bör uppnå, några av 
dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialskravet och anonymitetskravet. 
Dessa krav gäller de personer som är direkt inblandade i studien. 
  
Informationskravet innefattar att respondenten ska informeras om vad studiens syfte är 
(Bryman & Bell, 2013). Det är för att respondenten ska veta vad för typ av studie den 
medverkar i. För att uppfylla detta kravet informerade vi våra respondenter om studiens syfte 
i början av vår intervju. 
  
Samtyckeskravet innebär att respondenten ska veta att den hela tiden har möjlighet att neka 
att svara eller att avbryta studien (SRA, 2003; BSA, 2004; Bryman & Bell, 2013). När vi 
ringde runt till olika konsultbyråer och frågade om det var intresserade att medverka i vår 
studie informerade vi dem om att det hela var frivilligt och att de hela tiden hade möjlighet att 
avbryta studien om så önskades. Ingen av våra respondenter avbröt sin intervju eller tackade 
nej till att svara på någon fråga. 
  
Konfidentialitets- och anonymitetskravet menas att all information från respondenten inte på 
något sätt ska spridas vidare och ska hanteras med konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013; 
ASA, 2008). De inspelade intervjuerna av respondenterna kommer ej spridas vidare till någon 
tredje part, vi har även benämnt konsultbyråerna med förkortningen KB samt ett nummer för 
att säkerhetsställa anonymiteten. 
  
Något som SRA (2003) menar är att det är viktigt att ge möjligheten för respondenterna att i 
efterhand ändra något av det de har sagt i intervjun. Vi gav dem våra mejladresser och 
telefonnummer för att de skulle ha möjlighet att kontakta oss om de ville ändra eller tillägga 
något. 
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4. Resultat och Analys 
 
I det här avsnittet presenteras resultatet löpande i underrubrikerna, arbetssätt, relation och 
kunskap. Empirin presenteras i blockcitat och konkretiseringar för att sedan kopplas ihop med 
teorier och analyseras. 
 
4.1 Arbetssätt 
I de olika konsultbyråerna vi har intervjuat skilde det sig en del när det gällde hanteringen av 
temporär frånvaro. Konsultbyråerna fungerade liknande genom att konsulten arbetade hos 
kunden.  
 

KB1 “Våra konsulter arbetar stor del av sin tid ute hos kunden” 
 

KB4 “Konsulterna arbetar hos kunden” 
 

KB5 ”Vi försöker alltid att konsulterna ska arbeta åtminstone 50 % av tiden hos våra kunder 
för att få en närmare relation.” 

 
Eftersom det då blir ett liknande arbetssätt och organisation i företaget hur den temporära 
frånvaron hanterats liknande. 
När en av konsultbyråns konsulter går på föräldraledighet påverkas ofta fler än bara den 
specifika konsulten och kunden i fråga, utan också flera av de andra konsulterna på 
konsultbyrån.  
 
Den lösningen som alla konsultbyråerna i någon form gör är att de omfördelar 
arbetsuppgifterna bland konsulterna. KB1, KB3 och KB4 tar in en vikarie medan KB2, KB5 
och KB6 nyanställer. Genom att fördela de avancerade uppgifterna hos de erfarna konsulterna 
kan den nyanställde eller vikarien hantera de enklare arbetsuppgifterna.  
  

KB1 ”De mer erfarna konsulter tar över de svårare uppgifterna.” 
 

KB4 “De mer erfarna konsulterna i teamet tar över de svårare uppgifterna.” 
 

4.1.1 KB2, KB3 och KB4s arbetssätt  
KB2, KB3 och KB4 berättade i sina intervjuer att de arbetat fram ett nytt arbetssätt efter att 
de hade haft en del problem med temporära kompetensförluster i samband med 
sjukskrivningar eller föräldraledighet. 
  
KB4 ”Det var på grund av att vi hade haft en del problem med sjukskrivningar tidigare som 

gjorde att vi började arbeta med denna lösning.” 
  
KB2, KB3 och KB4s lösningar var till för att förenkla för dem och för kunden vid till 
exempel sjukskrivningar eller föräldraledighet.  
 
I deras lösningar var det möjligt att se att de arbetar på liknande sätt som Nonaka och 
Takeuchi (1995) beskriver i inlärningsspiralens delar. Den första delen är när konsulterna 
socialiserar sig med varandra. I den andra delen sker externaliseringen när den givna 
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kunskapen ges muntligt eller skriftligt till den andra konsulten. I den tredje delen kombineras 
konsultens kunskap för att sedan i den sista delen bli internaliserad i konsultens egna tysta 
kunskap och förvandlas till konsultens individuella kapital. Om ett företag kontinuerligt följer 
stegen i inlärningsspiralen minskar risken att förlora delar av det individuella kapitalet.   
  
4.1.1.1 KB2s arbetssätt 
KB2 ”Vi har som policy att se till att det alltid är minst två konsulter hos varje företag. I och 
med det så blir det inte sånt himla stort avbräck om någon försvinner på föräldraledighet för 

kunden, det finns en kvar som kan kundens verksamhet.” 
  
KB2s lösning innebar att det alltid fanns en back-up som förenklade övergången när en ny 
konsult skulle ersätta en medarbetare. Fördelen med att ha två konsulter på varje kund är att 
det fanns en konsult kvar som hade en nära relation till kunden vilket minskar risken för att 
förlora samarbetet med kunden om en av konsulterna till exempel går på föräldraledighet.  
 
Även om kunskapsöverföringen mellan de båda konsulterna ökar så binds kunskapen och 
relationen hos dessa två konsulter. Relationen och kunskapen är kopplade till de enskilda 
konsulterna och avskild från konsultbolaget, då deras lösning inte innefattar någon aktiv 
kunskapsöverföring mer än mellan de två konsulterna. Det gör att KB2 får ett bristande 
strukturerat kapital samt att kundkapitalet stannar hos de konsulter som arbetar hos kunden 
och inte hos KB2s konsultbyrå. Det gör det viktigt för KB2 att de arbetar aktivt med att 
försöka koppla kundens relation mer till företaget. Då KB2 fördelar arbetsuppgifterna på två 
av deras konsulter finns det risk att den kunskapsmässiga bindningen inte blir lika starkt 
kopplad till den individuella konsulten till skillnad mot om denne hade varit ensam konsult på 
företaget. 
  
I och med att KB2 arbetar med två konsulter hos varje kund existerar det som Nonaka och 
Takeuchi (1995) beskriver som socialisering mellan konsulterna. Då socialiseringen finns 
underlättar det för kunskapsöverföringens andra steg i inlärningsspiralen, vilket gör att 
chanserna att behålla så mycket individuellt kapital som möjligt ökar när en av konsulterna 
försvinner.  
  
4.1.1.2 KB3s arbetssätt 

KB3 ”Kunden blir informerad redan från början om att den inte blir tilldelad en specifik 
konsult utan kommer få arbeta med flera av våra konsulter.” 

”Vi blir mer flexibla och kan alltid ha en konsult ute hos kunden inom 24 timmar om kunden 
önskar det.” 

  
Då det inte är någon specifik konsult som är ansvarig för kunden blir kundkapitalet mer 
kopplat till konsultbyrån än till en enskild konsult. KB3 bildade ett högre strukturerat kapital 
och en mer jämnare spridning av kunskap mellan de olika konsulterna. Med denna lösning 
blir inte kunden lika påverkad om någon av konsulterna går på föräldraledighet eller 
sjukskriver sig.  
 
KB3s lösning förutsätter att samarbetet mellan konsultbyrån och kunden varar under en 
längre tid. Då kunden skapar sig ett processbaserat och personlighetsbaserat förtroende för 
alla de olika konsulterna som byggs upp med tiden (Johnson & Grayson, 2005). Det är även 
viktigt att KB3 skapar uttalade förväntningar med kunden då det annars kan uppstå problem 
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om det är flera olika konsulter och samtidigt oklara förväntningar. Det är för att skapa en 
tydlig förklaring av vad som ska göras och undvika missförstånd (Ojasalo, 2001). Det finns 
en risk för att konsulterna inte lyckas skapa en lika stark kunskapsmässig bindning till 
kunden. Men om konsultbyråns kunder är likartade kan denna lösning fungera väl och KB3 
kan använda sig av ett högt strukturerat kapital. För KB3 finns det dock ett glapp i 
socialiseringen i Nonaka och Takeuchis (1995) inlärningsspiral av det direkta arbetet, de 
vardagliga processerna och relationerna finns hos konsulten som är hos kunden vilket är svårt 
att överföra och involvera någon annan i som inte är på plats. 
  
 
4.1.1.3 KB4s arbetssätt 
KB4 ”Vi jobbar i team i företaget där teamet har ansvaret för kunden. I ett team kan det vara 

upp till sex konsulter och ett team har flera kunder. Vi har en vision att en konsult ska ha 
cirka tre kunder. Vilket gör att ett team kan ha mer än tio kunder.” 

”Dagligen har vi så kallad daily standup där man samlas och stämmer av i 10 minuter, just 
för att få med alla om vad som har hänt i de olika företagen.” 

” Det var på grund av att vi hade haft en del problem med sjukskrivningar tidigare som 
gjorde att vi började arbeta med denna lösning.”  

 
Varje konsult i teamet arbetade för att skapa en relation med 3 av teamets kunder för att 
överlappa kundkapitalet mellan varandra. Det var alltid en konsult som hade huvudansvaret 
för en kund. KB4 använde sig av aktiv kunskapsöverföring i form av daglig briefing där de 
uppdaterade de andra konsulterna i teamet om kunder för att alla konsulter i teamet skulle 
vara så uppdaterade som möjligt. De beskrev dock svårigheten med att kundrelationen till 
viss del blev kopplad till den huvudansvariga konsulten. 
  
Att aktivt jobba med dagliga breifings är en av delarna i kunskapsöverföringen som Nonaka 
och Takeuchi (1995) kallar för externalisering. Med korta breifings försöker konsultbyrån 
förmedla kunskapen, vilket kan ses som ett försök att fylla gapet som uppstår av 
socialiseringen i lärosprialen eftersom konsulterna inte är med i arbetet och ser den 
vardagliga processen hos alla kunder. Med mindre grupper av konsulter och kunder är det 
enklare att fördela kundkapitalet och att skapa ett strukturerat kapital i jämförelse med att 
skapa samma kundkapital och strukturerat kapital i hela företaget.  
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4.1.2 KB1, KB5 och KB6s arbetssätt 
KB1, KB5 och KB6 arbetade lika vilket gör att vi återberättar deras arbetssätt övergripande i 
samma stycke. Vanligtvis arbetade de genom att ha en konsult per kund som då ersattes med 
en vikarie eller nyanställning vid temporära kompetensförluster. 
 

KB1 “När en ny konsult eller vikarie ska ersätta en som försvinner får den följa med och 
observera uppgifter för att sedan successivt ta över arbetsuppgifterna”.  

  
KB5 ”Vi använder oss normalt sett av en konsult per kund som i sin tur blir ersatt om den 

går på föräldraledighet eller blir sjukskriven.” 
  

KB6 ”Vanligtvis har vi en konsult per kund, om inte kunden har behov av fler” 
  
Den ersättande personen får hjälp med svårare uppgifter av de mer erfarna konsulterna i 
företaget för att den ersättande konsulten på så vis skapar sitt egna individuella kapital. 
  
När det väl skedde att konsulten försvann hade inte KB1, KB5 eller KB6 något speciellt 
framtaget arbetssätt för att hantera relationen med kunden. För att hantera relationen gick ofta 
en av de högre uppsatta i företaget in och försökte förmedla och behålla kontakten mellan 
kunden och konsultbyrån.  
 

 KB1 “Det brukar hamna på mitt bord att lösa det med kunden när en konsult försvinner.” 
“Vi sänker priset när en konsult byts ut eftersom arbetet blir mindre effektivt” 

 
KB5 “Det blir så att jag går in och försöker förmedla en lösning mellan oss och kunden” 

 
KB6 “Vi får försöka förhandla och sälja in våra andra konsulter billigare i början” 

 
De påpekar även svårigheten med att ersätta konsulten då den ofta har varit hos kunden en 
längre tid och är väldigt insatt i deras verksamhet. Denna kunskap är svår att snabbt och 
smidigt överföra så att kunden blir nöjd. Det gör att konsultbyråerna får förhandla med 
kunden som till exempel KB6 som går ner i pris, något som även KB1 nämner att de brukar 
göra. 
 
KB1, KB5 och KB6 beskriver att konsulten blir lite av en mellanhand mellan konsultbyrån 
och kunden då den står för relationen och kunskapen och att det medför en risk att förlora 
kunden på grund av det.  

  
KB1 ”Kunden följer med konsulten, slutar konsulten försvinner kunden. Det är på grund av 

att konsulten vet så mycket om verksamheten.” 
  

KB5 ” Konsulten har ansvaret för kunden, där har resterande företag inte så mycket 
kontakt” 

 
KB6 ”Blir vår konsult sjukskriven eller försvinner på något sätt är risken stor att vi förlorar 
kunden. Då mycket av arbetet är sekretessbelagt blir det väldigt avskilt från vårt företag.” 
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6.1.2.1 Problematik vid avsaknad existerande lösning hos KB1, KB5 och KB6 
 
Det som framgår av empirin hos dessa företag är att stor del av relationen och kunskapen 
finns mellan konsulten och kunden. Konsultbolagen beskriver risken att de förlorar kunden 
om deras konsult skulle försvinna eftersom kunskapen om kunden finns hos konsulten samt 
att relationen till kunden finns hos konsulten. Det påvisar att de anser att de inte enkelt kan 
ersätta deras konsult utan att det är den specifika konsulten kunden är ute efter. Konsulten i 
fråga blir väldigt separerad från konsultbyrån i form av att relationen och kunskapen blir 
väldigt centrerad i konsulten.  
 
Konsulten kan därav ses som en mellanhand och förvaltare av kunskapen och relationen till 
konsultbyrån. Detta stämmer överens med vad Grönroos (2013) menar att den enskilda 
individen är förvaltare av relationen. Den tysta kunskapen finns hos individen och stannar i 
en del av konsultens individuella kapital (Petty & Guthrie, 2000; McQueen & Janson, 2016; 
Grandinetti, 2014). Vilket är problematiken i och med att konsulten blir en mellanhand. 
  
Enligt Håkansson och Snehota (1995) samt Ford et al. (2008) blir relationen starkare med 
tiden och svårare att ersätta. I dessa fall blir relationen kopplad till konsulten. Vi har skapat 
figur 4 utifrån vad vi har utläst i empirin för att ge en förklarande bild om hur samarbetet ser 
ut i de konsultbyråerna. De streckade linjerna beskriver det begränsade utbytet mellan 
parterna. Den streckade linjen mellan konsultbyrån och konsulten är en illustration av gapet i 
Nonaka och Takeuchi (1995) inlärningsspiral till konsultbyrån. Den visar att mycket av den 
tysta kunskapen stannar hos konsulten då denne skapar sina egna lösningar. Då konsultbyrån 
inte har någon aktiv kunskapsöverföring stannar då kunskapen hos konsulten. Dock menas 
det med den streckade linjen att kunskapsöverföringen inte är helt obefintlig, viss 
kunskapsutbyte sker ändå i form av kunskap från konsultbyrå men det är den bristande 
överföringen till konsultbyrån vi illustrerar. 
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Figur 4 (Egen modell) 
 
Relationslinjen mellan kund och konsultbyrå är streckad eftersom det inte sker någon direkt 
interaktion mellan dem. Det är istället konsulten som oftast står för kundrelationen. Det leder 
till att relationen till konsultbyrån blir begränsad. Håkansson och Snehota (1995) menar att 
det är när interaktioner och transaktioner sker som kunskapsutbytet mellan parterna ökar. 
Grönroos (2013) menar att det också är interaktionerna mellan parterna som stärker 
relationerna. Eftersom långvariga relationer sänker kostnader för kunder och konsult när 
indirekta och psykologiska kostnader försvinner, samarbetet anpassas och parterna hittar ett 
gemensamt arbetssätt som är effektivt (Ojasalo, 2001; Grönroos, 2013). Dessa teorier antyder 
vikten av, och hur en långsiktig relation växer fram vid interaktion och närvaro som även 
Håkansson och Snehota (1995) menar stärker relationen. Vid närvaron som finns mellan 
konsulten och kunden skapas förtroendet som leder till att en relation skapas när närvaro och 
interaktion finns under en längre tid.  
 
Eftersom konsulten handskas med relation till kunden är det i konsulten som värdet av 
relation växer med kunden. Med hjälp av att förstå hur relationer skapas och förstärks kan vi 
skapa oss en bild om varför det är svårt att stärka relationen mellan konsultbyrån och kunden, 
eftersom det är konsulten som står för interaktionen med kunden. Närvaron och interaktionen 
stärker relationen till konsulten istället för konsultbyrån. Dock har kunden fortfarande en 
form av koppling till konsultbyrån då de hade kontakt med konsultbyrån när de anlitade dem 
från första början. Om samarbetet då fortgår under flera år leder det då till att kopplingen 
minskar om det inte sker någon annan form av interaktion mellan konsultbyrån och kunden.  
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4.2 Relation 
  
4.2.1 Konsultbyråernas starkaste sida 
När vi bad konsultbyråerna att beskriva sina starkaste sidor till kunden beskrev 
konsultbyråerna dem så här; 

 
KB1 ”Att fungera personligen med kunden, relationen är väldigt viktigt.” 

  
KB2 ”Vår kompetens såklart och att vi är väldigt samarbetsvilliga.” 

 
KB3 ”Ser till kundens behov, vi är lyhörda” 

 
KB4 ”Vår ständiga kontakt med kunden.” 

 
KB5 ”Vi är här för att faktiskt hjälpa kunden.” 

 
KB6 ”Spetskompetensen inom branschen som våra konsulter besitter.” 

  
För att sammanfatta framgick det att det handlade om deras specifika kompetens och relation 
till kunden. Vilket visar att konsultbyrån värderar det individuella kapitalet som sin starkaste 
sida samt relationen och kunskapen inom företaget. 
  
Det är möjligt att det är på grund av de välfungerande relationerna till kunderna som har lett 
till att alla respondenterna har lyckats uppehålla så långa samarbeten med sina kunder. För 
som Ojasalo (2001) menar är en bra relation till kunden en win-win situation. Med en 
välfungerande relation bildas också en god cirkel då som Ford et al. (2008) beskriver att 
värdet i relationen ökar ju längre samarbetet sker. 
  
4.2.2 Förväntningar  

En sak som alla konsultbyråer var eniga om var att i många fall var arbetsbeskrivningarna 
väldigt varierande i hur konkreta de var. 

KB1 ”De är ofta väldigt vaga.” 

KB2 ”De kan vara allt från väldigt detaljerade till ett fluffigt moln.” 
”Lösningen konkretiserades inte korrekt och det blev misslyckat, det berodde på fel 

förväntningar. Kunden har haft en uppfattning om vad som skall göras och konsulten har haft 
en annan. Det är nästan alltid det de handlar om.” 

KB3 ”Det brukade ligga på hälften konkreta och resten ganska oklara.” 

KB4 ”Det går inte alltid att beskriva med ord.” 
”De vet att de vill ha det löst men inte hur eller vilken lösning de söker.” 

KB5 ”De brukar vara ganska luddigt.” 
”Kunden visste inte riktigt vad de ville ha för lösning” 

KB6 ”Vi fick inte ens veta vad arbetsuppgiften var.” 
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Som konsultbyråerna beskriver är många av arbetsuppgifterna som de fick av kunderna 
väldigt oklara. De ospecifika beskrivningarna av arbetet kan även ses som oklara 
förväntningar, kunden vet inte riktigt vad den vill ha. Det kunden vet är att de vill ha en 
lösning på problemet men de vet varken hur de vill att det ska lösas eller vilken lösning de 
söker, det vill säga, kunden har då en oklar förväntning. 

Det är av stor vikt att konsultbyrån uppfyller de oklara förväntningarna då som Bergmasth 
och Strid (2006) menar att det skapas förtroende i form av uppfyllda förväntningar. Bermasth 
och Strid (2006) påpekar dock att om förväntningarna inte uppfylls finns det risk för att 
förtroendet bryts. Förtroendet är en viktig del för att skapa en tillit till företaget och som gör 
att ett samarbete faktiskt fungerar. Som KB1, KB2 och KB5 berättade att de varit med om 
fall där de varit nära att förlora en kund på grund av att deras lösning inte uppfyllde de oklara 
förväntningarna som kunden hade. 

En möjlig förklaring till att KB1, KB2 och KB5 inte förlorade kunden i slutändan är som 
Grönroos (2013) menar att vid en stark relation kan det förmildra de negativa effekterna av en 
kritisk period. Om relationen hade varit bristande hade kunden troligen inte fortsatt 
samarbetet med konsultbyrån. En av de vardagliga utmaningarna som konsultbyråerna måste 
arbeta med är att arbeta för att gå från oklara förväntningar till uttalade förväntningar. 

  
4.2.3 Problematik i relationer 
Konsultbyråerna beskrev fall där det hade blivit problematiskt i relationen eller där relationen 
inte fungerat så bra. 
 
4.2.3.1 KB1, KB5 och KB6 
 

KB1 ”Vi var tvungna att ersätta en av våra konsulter och vår kund valde att ta in konsulter 
från andra företag för tester, istället för att nöja sig med vår ersättare.” 

 
 KB5 ”Vi har haft problem vid ersättning av konsulter som gått på föräldraledighet eller 

sjukskrivning mestadels på grund av att deras kompetens var så svår att ersätta att det istället 
har hänt att vi nästan förlorat kunden.” 

 
KB6 “ Kunder har följt med sina konsulter till våran konsultbyrå från andra konsultbyråer, 

vi har då fått betala en bot under ett års tid, men risken finns att vi skulle kunna förlora 
kunder på samma sätt.”  

 
Det som KB1, KB5 och KB6 beskriver när det blivit problematiskt i en relation är när någon 
av deras konsulter hade försvunnit från verksamheten.  
 
I KB1s fall som de återberättar slutade det med att kunden valde den konsult som KB1 
erbjöd. KB1 hade inte något arbetssätt för att fördela relationen mellan konsulter eller att 
koppla relationen till företaget. När KB1s konsult slutade försvann den person som stod för 
relationen och förtroendet till kunden. Vilket kan ha varit anledningen till att kunden valde att 
ta in andra konsulter i det fallet. Eftersom kunden inte hade någon speciell relation till själva 
företaget så hade de ingen anledning till att ge någon tillit eller förtroende till dem. Som 
Grönroos (2013) menar att förtroendet är kopplat till den enskilda personen.  
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Det som KB1, KB5 och KB6 beskriver om att när personal i konsultbyråerna försvinner från 
arbetet blir det problematiskt, visar hur mycket av konsultbyråernas intellektuella kapital som 
sitter hos konsulten, något som stärker vår illustration i figur 4. Det visar att personalen är en 
kritisk resurs för konsultbyrån då konsulterna inte ägs av företaget (Grönroos, 2013). 
 
Som vi ser i figur 4 är den kunskapsmässiga bindningen och även till stor del relationen 
endast mellan kunden och konsulten. Det kan vara en förklaring till varför det är svårt att 
behålla kunder när konsulter försvinner, för att när den individ som har en relation med 
kunden försvinner så försvinner även förtroendet. KB1, KB5 och KB6s kunder kan ha skaffat 
sig en förväntning om att en och samma konsult skulle sköta arbetet. När denna förväntning 
då bryts, påverkas förtroendet till konsultbyrån. 
 
4.2.3.2 KB2, KB3 och KB4 
KB2, KB3 och KB4 återberättar när det hade blivit problematiskt i relationen med någon av 
deras kunder.  
  

KB2 ”Det berodde på fel förväntningar. Kunden har haft en uppfattning om vad som skall 
göras och konsulten har haft en annan. Det är nästan alltid det de handlar om.” 

  
KB3 ”Alla våra konsulter kan inte vara lika uppdaterade på varje kund.” 

 
KB4 ”Den nya konsulten och kunden gick inte ihop vilket gjorde att en av våra andra 

konsulter fick ta över den kunden.” 
 
 
KB2, KB3 och KB4s hade mer varierande problem än hos KB1, KB5, KB6. Hos KB2 
beskrev de att det hade blivit problematiskt på grund av fel förväntningar hos kunden. KB3 
ansåg att det svårt att hålla alla konsulter lika uppdaterade på kunderna. Men de arbetade 
aktivt med kontinuerlig avstämning för att försöka hålla alla uppdaterade och lite extra 
uppdatering till den konsult som skulle på nästa kundmöte med den aktuella kunden. 
KB4 beskrev ett fall de varit med om, att kunden och den konsult som skulle ersätta en 
tjänstledig konsult inte gick ihop och inte fick någon bra relation, så de var tvungen att byta 
ut konsulten till någon annan som fungerade bättre ihop med kunden. 
 
Skillnaden mellan konsultbyråerna som har en lösning när det kommer till relation och 
kunskapsöverföring blir ganska tydlig när vi frågar om när det blivit problematiskt. KB1, 
KB5 och KB6 som alla saknar lösning återberättar fall där det hade blivit problematiskt vid 
ersättning av konsulten medan de andra konsultbyråernas problematik hade varit mer 
varierande. Dock återberättade KB4 att kemin mellan deras konsult och kund inte fungerade 
så bra vilket gjorde att de fick ersätta den konsulten men då gällde problematiken mellan 
konsulten och kunden och inte själva ersättningen.  
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4.2.4 Samarbete med kund 
Konsultbyråerna beskriver sina relationer till sina kunder och hur länge de har arbetat 
tillsammans.  
 

KB1“Vår relation till våra kunder skulle jag beskriva som personlig men samtidigt 
professionell” ”Vi har haft de flesta av våra kunder sen vi startades.”  

 
KB2 ”Kunden har stort förtroende och litar på oss.” 

”Vi samarbetar med våra kunder i flera år, vi har haft kunder som har stannat hos oss i mer 
än 10 år.” 

  
KB3 ”Vi skapar en säkerhet för kunden för de kan alltid vända sig till oss om de har något 
problem.” ”Våra relationer med våra kunder är väldigt långa, några av våra kunder har vi 

haft i över 30 år.” 
  

KB4“Vi har en nära relation med våra kunder samtidigt som den är professionell” ”Våra 
kunder har varit med oss sen vi startade.”  

 
KB5 ”Våra relationer är väldigt långsiktiga relationer, vi försöker inte vinstmaximera utan 

istället ha långa och goda relationer.” ”Våra kunders behov utvecklas, det gör att de behöver 
mer hjälp, det leder till att relationerna blir långa.” 

 
 KB6 ”Svårt att säga hur långa relationerna är, men de är långa och över flera år.””Våra 

kundrelation består idag rent av köp av konsultens kunskap, då uppdragen ofta är 
sekretessbelagda, men relationen är fortfarande personlig”  

 
Kundrelationens längd hos organisationerna såg relativt liknande ut hos de företag vi 
studerade, alla konsultbyråers samarbeten sträckte sig över flera år. Vilket troligen har en 
koppling med att deras beskrivning av relationerna är väldigt positiva. 
  
 
4.2.4.1 Kontrakt 
 
KB1 “Kontrakten med kunderna är dokument som finns som en säkerhet och är tecknade för 
sex månader men egentligen har vi en muntlig överenskommelse som säger att samarbetet 

ska fortsätta.” 
 

KB3 “Våra kontrakt gäller ett år.” 
 
KB4 “Våra kontrakt kan kunden säga upp dagen efter, är inte kunden nöjd med det vi gör vill 

vi inte binda dem utan vi ser hellre att de då avslutar samarbetet.” 
 
De juridiska bindningarna var till skillnad mot samarbetena mycket kortare, i snitt gällde de 
mellan sex till tolv månader och till exempel KB4s avtal kunde sägas upp dagen efter. Det 
tyder på att det är mer än de juridiska bindningarna som stärker samarbetet.  
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4.2.4.2 Bindningar 
KB1 ”Den sociala delen är väldigt viktigt för det är dig som person företaget vill ha.” 

  
KB4 ”Den nya konsulten och kunden gick inte ihop vilket gjorde att en av våra andra 

konsulter fick ta över den kunden.” 
 

KB5 ”Vi försöker alltid att konsulterna ska arbeta åtminstone 50 % av tiden hos våra kunder 
för att få en närmre relation.” 

 
Den sociala delen är viktig för konsultbyråerna då både de kunskapsmässiga och sociala 
bindningarna kräver interaktion, närvaro mellan kund och konsult. De kunskapsmässiga 
bindningarna blir starkare ju längre samarbetet är mellan kunden och konsulten (Grönroos, 
2013). Det leder till att det blir svårare att ersätta konsulten.  
 
  
4.2.4.3 Fördjupa relationen 
Alla konsultbyråer arbetade mer eller mindre med att försöka fördjupa sina relationer. KB1 
och KB6 som beskrev sina relationer mer kopplade till den enskilda konsulten, gjorde det 
genom att till exempel bjuda på personliga middagar, men inga speciella evenemang eller 
liknande. KB2 arbetade aktivt med evenemang som till exempel sommarfester, julfester, 
kundklubbar och liknande för att skapa en djupare relation till sina kunder. KB3 beskrev det 
som; 
  
KB3 ”Vi har exklusiva utbildningar och kundträffar där våra kunder kan nätverka samt att vi 

alltid försöker leta efter möjliga affärsidéer och affärstillfällen till kunden för att visa att vi 
alltid tänker på kunden och att vi vill hjälpa kunden utvecklas.” 

  
Även KB5 hade utbildningsevenemang och träffar där kunderna kunde nätverka. KB4 
erkände att de ibland kunde vara lite dåliga på det men att de försökte ha lite evenemang då 
och då som till exempel after work eller liknande. 
  
I och med att alla konsultbyråer arbetar mer eller mindre med att fördjupa relationerna till 
sina kunder byggs den sociala bindningen upp mellan konsultbyrån och kunden. Samtidigt 
skapas det även två olika förtroenden i form av det processbaserade förtroendet och det 
personlighetsbaserade förtroendet. Det processbaserade förtroendet skapas när konsulten 
arbetar nära kundens verksamhet under en längre tid och det gäller även det 
personlighetsbaserade förtroendet som skapas av en längre tids nära samarbete. Som Prusak 
(2011) menar skulle samarbeten inte fungera eller hålla i längden utan förtroende. De 
konsultbyråer vi har studerat har haft samarbeten med sina kunder i flera år vilket påvisar att 
de lyckats skapa både förtroende, kunskapsmässiga och sociala bindningar. 
  
Ett samband vi kan se är att företag som har handskats mer med temporära 
kompetensförluster tidigare har ett mer systematiskt system för att fördjupa relationen mellan 
kunden och konsultbyrån för att skapa långsiktiga relationer. De arbetade med att skapa 
kontakt mellan företagen genom event som inte endast var affärsrelaterade som till exempel 
after work, glöggmingel, exklusiva utbildningar och kundträffar för nätverkande. Vi antar att 
det är ett sätt att minska sin sårbarhet när en konsult försvinner då kunden har en relation till 
konsultbyrån och inte endast till konsulten. Genom att skapa en närmare koppling mellan 
kunden och konsultbyrån kan de potentiellt koppla förtroendet kunden har för konsulten till 
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konsultbyrån. Utan att fördjupa relationerna på något sätt blir konsulten den enda koppling 
som finns mellan kunden och konsultbyrån. Om konsulten försvinner, vilken anledning har 
då kunden att vara kvar hos konsultbyrån? Det konsultbyrån får förlita sig på då är de 
juridiska bindningarna, men som vi såg tidigare är kontrakten ganska korta. Det samband vi 
kunde se i empirin vara att de konsultbyråer som hade handskats mindre med temporära 
kompetensförluster arbetade mindre med att fördjupa relationen mellan kunden och 
konsultbyrån. Det kan leda till att de är mer sårbara vid temporära kompetensförluster till 
skillnad mot de företag som arbetar förebyggande med relationsfördjupning. 

4.3 Kunskap 
  
4.3.1 Kunskapsöverföring 

4.3.1.1 KB2, KB3 och KB4 
KB 2 ”Genom att alltid ha två konsulter per kund kan vi förenkla övergången och göra det så 

smidigt som möjligt för kunden.” 
 

KB3 ”Vi gör alltid kontinuerliga avstämningar med varandra för att förenkla att en annan 
konsult ska kunna ta över en kund.” 

 
KB4 ”Genom att arbeta i team överlappas kunskapen bland teamets konsulter.” 

 
Eftersom KB2 arbetar med två konsulter hos varje kund existerar det som Nonaka och 
Takeuchi (1995) beskriver som socialisering mellan konsulterna. Då socialiseringen finns 
underlättar det för kunskapsöverföringens andra steg i inlärningsspiralen (Nonaka och 
Takeuchi 1995). Det gör att chanserna att överföra så mycket individuellt kapital som möjligt 
ökar när av en av konsulterna försvinner.  
 
Med korta avstämningar försöker KB3 förmedla kunskapen inom organisationen, vilket kan 
ses som ett försök att fylla gapet som uppstår av socialiseringen i lärosprialen eftersom 
konsulterna inte är med i arbetet och ser den vardagliga processen hos alla kunder. 
 
Utöver att KB4 arbetar i team hade de en daglig uppdatering eller så kallad daily standup om 
kunderna i teamet för att försöka fördela kunskapen ännu mer. För KB4 finns det glapp i 
socialiseringen i Nonaka och Takeuchis (1995) inlärningsspiral av det direkta arbetet, de 
vardagliga processerna och relationerna finns hos konsulten som är hos kunden vilket är svårt 
att överföra och involvera någon annan i som inte är på plats. 
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4.3.1.2 KB1, KB5 och KB6 
 

KB1 ”Vi använder oss av en blandning av att konsulten får följa med vid sidan och att den 
får en del att läsa på.” 

 
KB5 ”Vi använder oss av ett sorts mentorskap där ersättaren introducerades stegvis och får 

följa med den konsulten som ska ersättas.” 
 

KB6 ”Det kan vara väldigt problematiskt vid ersättningen av en konsult då mycket vi arbetar 
med är sekretessbelagt, men i så god mån som möjligt försöker vi arbeta med mentorskap vid 

nya introduktioner.” 
 

KB1 använde sig av ett så kallat strukturerat kapital inom företaget genom att ha ett utarbetat 
sätt hur de skulle arbeta för att förenkla övergången och kunskapsöverföringen. Samt att den 
ersättande konsulten fick följa med.  
  
KB1 och KB5 beskrev att det är viktigt för kunden att den nya konsulten hos kunden får 
uppbackning av en erfaren konsult i verksamheten för att konsultbytet ska påverka kunden så 
lite som möjligt. För KB 6 är kunskapsöverföringen ibland problematisk eftersom mycket i 
deras uppdrag är sekretessbelagt och de inte får reda på vad de ska göra innan de börjar med 
uppdraget. 
 
KB1, KB5 och KB6 förklarade att det inte fungerade att endast förklara muntligt eller 
skriftligt för ersättaren hur denne ska göra sitt jobb utan att det krävs en teoretisk och praktisk 
kombination där denne också får följa med och observera samt arbeta själv.  
 
4.3.2 Brist i kunskapsöverföring  
I empirin framgår det att konsultbyråerna arbetar på olika sätt för att överföra konsultens tysta 
kunskap. Det görs genom olika typer av processer i konsultbyråerna, i form av avstämningar, 
briefings, daily standup och mentorskap.  
 
Nonaka och Takeuchi (1995) menar att det bästa sättet att överföra tyst kunskap är genom en 
kombination av upplärning i processer. Genom att ersättaren praktiskt får följa med och 
successivt ta över enklare delar för att sedan gå över till de svårare uppgifterna med tiden. Det 
är en upplärningsprocess som ofta varierar tidsmässigt och tar längre tid ju mer komplexa 
arbetsuppgifterna är. Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är det bäst att överföra kunskap 
genom att använda sig av kombinationer av de fyra olika kombinationsformerna, av explicit 
kunskap och den tysta kunskapen som vi beskriver i den teoretiska referensramen. Nonaka 
och Takeuchis (1995) teori stämmer alltså överens med hur konsultbyråerna försöker hantera 
kunskapsöverföringen i praktiken. 
 
 Skillnaden mellan empirin och det teoretiska resonemanget från Nonaka och Takeuchi 
(1995) är att processen med kunskapsöverföring sker inom företaget där individerna befinner 
sig hela tiden. I de kunskapsintensiva konsultbyråerna vi har studerat befinner sig konsulterna 
ofta hos kunderna och utför arbetet. Det är då svårt för medarbetare från konsultbyrån att 
hänga med och se kunskapsskapandet i den tysta kunskapen hos konsulten eftersom de inte 
befinner sig på samma plats och ofta arbetar enskilt utan andra medarbetare. I många fall är 
det inte praktiskt möjligt för kunden att komma till konsultbyrån utan att konsulten måste 
arbeta hos kunden vilket i sin tur kan öka den sociala bindningen till konsulten men i sin tur 
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minska socialiseringen till företaget. Det första av steget i Nonaka och Takeuchis (1995) 
inlärningsspiral finns inte hela tiden eftersom konsulterna ofta utför arbetet på olika platser, 
detta illustreras i gapet i figur 5. De fyra formerna av kombinering i inlärningsspiralen sker 
inte konstant och särskilt ofta, även om vissa konsultbyråer försöker förmedla information 
genom korta pitchar och genomgångar om vad som görs hos de olika kunderna. Det blir ett 
glapp i inlärningsspiralen och kunskapen konsultbyråerna besitter blir mer knutet till den som 
utför arbetet hos kunden, eftersom det i många fall sker en bristande del i närvaron och de 
andra delarna som minskar kunskapsförmedlingen i konsultbyråerna. 
 

 
Figur 5 (Egen modell) 
 
Konsultbyråerna är medvetna om vikten av det intellektuella kapitalet och de anställdas 
individuella kapital. För att minska sårbarheten försöker många konsultbyråer att gardera sig 
med ett strukturerat kapital, i form av att till exempel alla på ett IT-bolag ska koda på ett visst 
sätt eller att det finns dokumentation om kunderna för att det skall underlätta för en ny 
medarbetare att ta över. Teorin om ett strukturerat kapital menar att en medarbetare ska kunna 
fortsätta där den andra slutade och är det som finns kvar i företaget när den anställde går hem 
(Cheng et al. 2008). Hos de konsultbolag vi har studerat fungerar det inte alltid i praktiken 
som i teorin. Anställda kan arbeta på ett sätt som konsultbyrån vill med det strukturerade 
kapitalet. Dock innebär det kanske inte att en medarbetare som förstår arbetssättet direkt kan 
fortsätta där den andra har slutat eftersom det är en sådan hög grad av tyst kunskap som finns 
hos de enskilda konsulten. 
  
Den tysta kunskapen hos den enskilda konsulten är av stor vikt för konsultbyrån i två olika 
former. Den första är relationen som konsulten skapar genom att det är denne som står för 
interaktionen och sedan utvecklar ett förtroende med kunden. Som Morgan och Hunt (1994) 
antyder är förtroendet en nyckeldel för att relationen ska bestå och utan konsulten är risken att 
förtroendet försvinner. Den andra formen av tyst kunskap som konsulten har är den kunskap 
som denne har skapat i sin arbetsprocess och som medarbetare inte kan följa eftersom de inte 
är närvarande. Vid bristen av närvaro och socialisering finns det ett glapp i den konstanta 
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kunskapsförmedlingen som vi illustreras i figur 4 och 5. För att minska risken att förlora en 
kund vid förlusten av en konsult är det viktigt att försöka stärka kunskapen om 
arbetsprocessen hos kunden och relationen hos konsultbolaget. Utan kunskapen och 
relationen är risken att de är likvärdigt för kunden att ta in en helt ny konsultbyrå som att 
fortsätta samarbetet med den gamla. 
  
 
4.4 Diskussion om praktiska lösningar  
Det vi avlutvisningsvis kan utläsa från resultatet är att konsultbyråerna får en del utmaningar 
när en av deras konsulter är temporärt frånvarande. Men med bra lösningar kan 
konsultbyråerna förenkla hanteringen av relationen och kunskapen. Något alla konsultbyråer 
bör arbeta med är att aktivt jobba för kunskapsöverföring och relationsfördelning inom 
konsultbyrån. Utan detta skapas direkta kostnader för konsultbyrån och det finns även en 
ökad risk att förlora kunden. 
 
De konsultbyråer vi intervjuade hade normalt sett varierande kunder med varierande problem 
och lösningar. Dessa bör fokusera på att fördela kunskapen till flera av sina konsulter i 
företaget, eftersom det är svårt att direkt överta arbetet efter en konsult utan att ha 
information och kunskap om problem och lösningar gentemot just den aktuella kunden. 
Genom att fördela kunskapen till flera konsulter i konsultbyrån sprider de ut kunskapen och 
förenklar överföringen av kunskapen om en konsult skulle försvinna. Det är även samtidigt 
viktigt att fördela relationen mellan flera konsulter i konsultbyrån för att undvika att 
relationen blir alltför koncentrerad på en enskild konsult och därmed avskild från 
konsultbyrån.  

Om det hade varit ett motsatt senario där konsultbyråerna hade likartade kunder är det enklare 
att utbyta kunskap i och med att det oftast rör sig om liknande problem och 
grundkunskaperna hos konsulterna är relativt hög. I dessa fall anser vi därför att det är bättre 
att fokusera på strukturerat kapital och relationsfördjupning. Relationsfördjupning för att 
skapa en närmare kontakt med kunden för att de inte ska ta in andra konsultbyråer om deras 
konsult slutar. Då inte samma kunskapsmässiga bindning finns blir det enklare att ersätta 
konsulten och relationen blir viktigare.  
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5. Slutsats 
 
5.1 Relation 
 
Relationens hantering är viktig för konsultbyråerna att fokusera på genom att skapa så starka 
band som möjligt till konsultbyrån och inte endast mellan konsulten och kunden, vilket kan 
göras genom formella event mellan konsultbyrån och kunden. Anledningen till att det är så 
viktigt att arbeta med relationen är för att med en stabil, långsiktig relation kan det skapa 
effektivare och mer anpassade samarbeten samtidigt som det förminskar de negativa 
effekterna under en kritisk period. Det som framgick var att alla konsultbyråer ofta 
handskades med mycket oklara förväntningar från sina kunder och om dessa inte uppfylldes 
kunde det skapa stora problem. De konsultbyråer som inte hade en stark relation till sin kund 
påverkades mer, och i vissa fall förlorade de kunden vid ouppfyllda förväntningar. 

För att besvara vår första frågeställning: Hur hanterar konsultbyrån relationen till kunden när 
ansvarig konsult försvinner? 

KB2, KB3 och KB4 hade lösningar för att aktivt fördela relationen bland flera av deras 
konsulter för att underlätta hanteringen av relationen när en konsult försvann. De olika 
lösningarna vara att ha minst två konsulter per kund så det fanns en konsult kvar om en av 
dem försvann, att flera av konsulterna skulle arbeta hos kunden samt att arbeta i team för att 
fördela relationen bland tre konsulter i teamet. Med dessa lösningar blev det enklare för 
konsultbyrån att hantera relationen när en konsult försvann, med den fördelade relationen 
blev det enklare för en av de andra konsulterna att gå in och fortsätta samarbetet.  

KB1, KB5 och KB6 som inte använder sig av mer än en konsult per kund löste problemet 
genom att en högre uppsatt person, vanligtvis chefen på företaget, gick in för att förmedla 
kontakten mellan konsultbyrån och kunden. Dock såg vi att detta kunde bli problematiskt då 
den personen normalt sett inte hade samma koppling till kunden som konsulten hade haft. Det 
visade sig i fall där konsultbyrån var väldigt nära att förlora kunden samt där kunden tog in 
andra konsultbyråer på prov när en konsult skulle ersättas eller där kunden övergick till en 
annan konsultbyrå. 
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5.2 Kunskap 
 
Konsultbyråernas mest värdefulla tillgång anses vara den kunskap som konsulterna besitter. 
När vi studerar kunskapsöverföringen i konsultbyråerna konstaterar vi att det saknas delar av 
Nonaka och Takeuchis (1995) inlärningsspiral som är viktiga för att konsultbyråerna ska 
kunna kontinuerligt förmedla kunskap och försöka binda det i konsultbyrån. Konsultbyråerna 
kan försöka minska beroendet av kunskapsbindning i det individuella kapitalet genom att 
jobba med en så kallad aktiv kunskapsöverföring.  

Frågeställning 2: Hur arbetar konsultbyrån för att överföra kunskap i organisationen? 
 

KB2, KB3 och KB4 arbetar med ett koncept där konsulterna får mer information och 
kunskapsutbyte genom pitchar, daglig briefing och genomgångar. Det är en viktig del om 
konsultbyråerna vill försöka knyta kunskapen till företaget och minska beroendet av de 
individuella konsulterna. Att jobba med en aktiv kunskapsöverföring när konsultbyrån 
förmedlar kunskap kontinuerligt mellan konsulterna kan främja att det skapas en högre grad 
av socialisering i företaget samt att det minskar glappet i inlärningsspiralen, så att 
konsultbyrån kan vara en aktivt lärande organisation.  

KB1, KB5 och KB6 har  ingen aktiv kunskapsöverföring i dagens läge. Det var först när 
någon av deras konsulter försvann som de började med att överföra kunskapen från scratch 
till den ersättande konsulten. Den lösningen är mer omständig för både kunden och 
konsultbyrån. Processen för att överföra kunskapen byggs då upp stegvis genom en 
introduktion och att den nya konsulten får följa och först se på för att sedan lära sig arbeta 
själv stegvis, detta kan ses som ett slags mentorskap.  

Om konsultbyrån ej använder sig av kontinuerlig kunskapsöverföring utan istället använder 
överföring med hjälp av mentorskap krävs det tid för att den nya konsulten ska hinna sätta sig 
in i arbetet hos kunden. Detta är möjligt när konsulten går på föräldraledighet men blir 
svårare vid mer plötslig frånvaro vid till exempel akut sjukskrivning. Utan kunskap och 
relationsfördelning ser vi att risken är större att förlora kunden vare sig det är föräldraledighet 
eller sjukskrivning. Vi förmodar att anledningen till att KB1, KB5 och KB6 har varit med om 
att de har förlorat kunden när deras konsulter försvunnit är på grund av att deras konsulter är 
mer avskilda från konsultbyrån på grunden av bristen på relation- och kunskapsfördelning 
mellan konsult och byrå.  
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5.3 Arbetssätt 
 
Utifrån de konsultbyråer vi har studerat och tidigare teori kan vi se att det inte finns ett 
optimalt sätt att lösa hanteringen av kunskap och relation när en konsult försvinner. Det är en 
komplex och svårhanterad situation konsultbyråerna befinner sig i när de går miste om en del 
av sitt intellektuella kapital. Det vi kommer fram till i analysen i figur 4 är att konsultbyråerna 
som inte använder sig av något utarbetat sätt att fördela relation och kunskap har en mycket 
högre risk att förlora kunden om deras konsult försvinner. Dock kan organisationer som 
arbetar i kunskapsintensiva konsultbranscher forma om sin kunskapsspiral för att bibehålla 
kunskapen i företaget och enklare behålla värdet av det intellektuella kapitalet i företaget. 
Detta för att undvika att företaget förlorar en stor del kunskap vid personalomsättning som 
kan leda till att de förlorar kunden. 

Det är viktigt för konsultbyråer inom kunskapsintensiva branscher med långa relationer till 
sina kunder att arbeta aktivt med både kunskapsöverföring och relationsfördelning. Hur 
konsultbyrån bör arbeta med detta är väldigt beroende på hur deras organisation och bransch 
ser ut. De konsultbyråer vi har intervjuat hade kunder som skiljde sig åt och det kan då vara 
användbart att jobba med en aktiv, kontinuerlig kunskapsöverföring och relationsfördelning 
till konsultbyrån från konsulten.  

För en konsultbyrå med liknande kunder kan det vara värdefullt att använda sig mer av ett 
strukturerat kapital och relationsfördjupning. För en konsultbyrå med likartade kunder är det 
enklare att utbyta kunskap i och med att det oftast rör sig om liknande problem och 
grundkunskaperna hos konsulterna är relativt hög. I dessa fall anser vi därför att det är bättre 
att fokusera på strukturerat kapital och relationsfördjupning.  
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6. Vidare forskning 
 
För att öka förståelsen av hur problematiken kring temporär personalomsättning i 
kunskapsintensiva konsultbolag fungerar föreslår vi några alternativ till fortsatt forskning. 
Våra förslag är:  
Endast studera en enskild bransch till exempel IT-konsulter som arbetar inom samma 
program för att ha möjlighet att ge branschförslag.  
Att studera ett fallföretag för att utveckla förståelsen på djupet av konsekvenserna kring 
temporär personalomsättning.  
Att studera den temporära kompetensförlusten utifrån kundens perspektiv och utvärdera 
lösningarna som konsultbyråerna använder sig utav. 
 

7. Praktiska implikationer  
De praktiska implikationerna är beroende på vilken bransch konsultbyrån arbetar i och vilka 
sorters kunder de har.  
 
För konsultbyråer med mer likartade kunder är det värdefullt att satsa på det strukturerade 
kapitalet. Då konsultbyrån kan använda sig av ett mer standardiserat arbetssätt hos vardera 
kund och då förenkla övergången från en konsult till en annan. De bör även satsa på 
relationsfördjupning för att stärka bandet mellan konsultbyrån och kunden.  
 
För konsultbyråer med varierande kunder är en möjlig lösning att fokusera på kunskap och 
relationsfördelning. Det är då mer passande när uppgifterna skiljer sig åt och ett 
standardiserat arbetssätt inte fungerar i samma utsträckning. I denna lösning blir det då en 
enklare överföringen mellan konsulterna.   

Något som konsultbyråerna bör arbeta med vare sig vilken bransch de än är aktiva inom är att 
sträva mot uttalade förväntningar. Då alla konsultbyråer vi intervjuade ofta handskades med 
mycket oklara förväntningar från sina kunder och om dessa inte uppfylldes kunde det skapa 
stora problem. Det var en av de vanligaste orsakerna att det blev problem i relationerna då 
dessa förväntningarna inte uppfylldes och det skedde även att kunden hade gått förlorad på 
grund av det.   
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Figur 3: Egen modell 

Figur 4: Egen modell 

Figur 5: Variant av Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: 
How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press., S 71 
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9. Bilaga 
9.1 Intervjuguide 
Öppna med enkel fråga: 
Kan du berätta om dig själv vilken position och företaget du arbetar på? 
 
Processen 
Kan ni beskriva vad som händer när någon vill ta ut föräldraledighet hos er?  
Processen vid föräldraledighet (händelseförloppet) utifrån det vikarie/omfördelning 
Ser ni någon förändring i samband med föräldraledigheten? 
 
Alt 1. Vid omfördelning: 
Omfördelning hur påverkas de andra i organisationen? 
Påverkas andra kunder, personal? 
Hur sätts övertagaren in i den nya kundens system? 
Förändras strategin? 
 
Alt. 2 Om vikarie: 
Vad har ni för krav när ni anställer en vikarie? 
Hur är processen att lära upp en ny? 
Mer fokus på kunskapsöverföringen? 
 
Alt 3 Övriga alternativ vi inte kan se i dagsläget: 
Någon form av kombination fråga om alt 1 och 2. 
 
Kunskapsöverföring 
Hur lämnas arbetsuppgifterna över? 
Gör ni något för att förenkla detta innan? System? Strukturellt kapital?  
Hur lång tid tar det att sätta sig in hos en ny kund, beskriv processen? 
Vilken typ av arbetsuppgifter är det? Går det att förklara med ord eller måste de visas? 
Finns det någon mall? 
 
Relation 
Ungefär hur långa är långa kontrakt/ samarbeten har ni? 
Hur underhåller ni kundrelationer som är till den ansvariga som försvinner? 
Åtgärder för att underhålla värdet för kunden under tiden individen är borta? 
Har det blivit några komplikationer kring överföringen till kunden för denne, tidigare? 
Hur konkreta är arbetsbeskrivningarna från kunden? 
 


