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Abstract 

This qualitative study examines the use of knowledge of consultants with diverse experience. 

The use of knowledge is seen as a process in which the consultant obtains, process and share 

knowledge. Knowledge-intensive firms have been seen to play a larger role in western 

markets, wherein the concept of knowledge itself is considered to sustain competitive 

advantages. The study has its origins in the theoretical field of Knowledge Management and 

the results are produced through in-depth interviews conducted within the Transaction 

Services department at KPMG. The results indicate that experience, among other factors such 

as culture and strategy, organizational structure, the aspect of time and technology, affect the 

consultants’ use of knowledge. With an increase in experience the consultants tends to prefer 

obtaining and sharing tacit knowledge and develops more efficient skills of processing tacit 

and explicit knowledge. This study argues that experience, nor other factors, does not 

independently affect the use of knowledge. The use of knowledge is altered and influenced by 

many factors that interplay with each other. To fully understand consultants’ use of 

knowledge, we therefore suggest that future research measures to which extent these factors 

interplay and what affects they have on the consultants use of knowledge. 

 

Nyckelord: Knowledge Management, Tacit knowledge, Explicit knowledge, Erfarenhet, 

Kunskapsanvändande, Kunskapsdelande, Organisationskultur, Kunskapsintensiva företag. 
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1. Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden och problematiseringen som sedermera resulterar i 

studiens syfte och frågeställning

 

 

Det västerländska samhället präglas alltmer av en kunskapsorienterad marknad (OECD 1996) 

där forskare anser att kunskapsintensiva företag börjar få en allt större roll (Alvesson & Ceci 

2005). Kunskap har blivit ett medel för företag att skapa och bibehålla hållbara 

konkurrensfördelar (Barney 1991). Hanteringen av kunskap är också intressant när företag 

söker omorkestrera sina resurser för att svara på omvärldsförändringar (Teece et al. 1997). 

Givet dessa turbulenta omvärldsförändringar menar Hussain (2004) att kunskap har blivit en 

allt säkrare källa för hållbara konkurrensfördelar. Kunskapsintensiteten hos aktörerna på 

marknaden varierar, och kunskapsintensiva konsultföretag som KPMG anses vara ledande 

inom att erbjuda högkvalitativa, kunskapsrelaterade problemlösningar för sina kunder. 

Bousseba et al. (2014) menar att dessa företag därför livnär sig på att utveckla och sälja sin 

ackumulerade kunskap. 

 

De senaste decennierna har forskare intresserat sig för hur kunskap som fenomen hanteras 

inom organisationer, vilket har skapat teorin Knowledge Management. Inom Knowledge 

Management har forskare gjort en distinktion mellan olika typer av kunskap som kan existera 

inom en organisation. Kunskapen har delats in i en kategorisering där konsulter antingen kan 

nyttja sin personliga kunskap eller den inom organisationen lagrade kunskapen. Uppdelningen 

kallade (Nonaka & Takeuchi 1995) för Tacit (personlig kunskap) och Explicit Knowledge 

(lagrad kunskap). Powell & Ambrosini (2012)menar att lejonparten av forskningen antingen 

fokuserat på en av kunskapskällorna eller har betraktat dem som polariserade element. De 

framhåller även att managementkonsultföretag var först att införa idén om Knowledge 

Management och har således lett utvecklingen med kunskapshantering. För företag som 

arbetar med Knowledge Management bör det också finnas en metod i hur dess kunskap skall 

lagras. Knowledge Management Systems är ett system för företaget att inhämta, bearbeta och 

fördela kunskap inom hela verksamheten och är en central del i företags 

kunskapshanteringsprocess. 

 

Werr & Stjernberg (2003) har byggt vidare på denna teori om kunskapsanvändning inom 

kunskapsintensiva konsultföretag (modellen illustreras i teoriavsnittet). Genom att dela in 

Explicit Knowledge (lagrad kunskap) i modeller & verktyg samt tidigare praktikfall och Tacit 

Knowledge (personlig kunskap) i experience har författarna skapat en överskådlig modell som 

beskriver organisationer som kunskapssystem samt belyser hur de olika kunskapselementen 

istället är interrelaterade. Den lagrade kunskapen består främst av dokumenterad kunskap som 
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genomgått en strukturerad omformulering som gör kunskapen överförbar och finns tillgänglig 

för samtliga inom en organisation via interna databassystem. Den personliga kunskapen 

beskrivs som en för tillfället icke överförbar kunskap som endast existerar hos individen. 

Werr & Stjernbergs (2003) argumentation har fått gehör i senare forskning som alltmer 

betonat hur Knowledge Management bör analyseras genom att studera hur de två 

dikotomierna är relaterade till varandra (Boussebaa et al. 2014, Powell & Ambrosini 2012) 

och modellen blir en central utgångspunkt i hur denna studie betraktar Knowledge 

Management och kunskapsanvändning. 

 

KPMG är en världsledande aktör i konsultbranschen med tusentals anställda över hela 

världen. Avdelningen Transaction Services i Stockholm har sedan ett år tillbaka 

implementerat ett nytt databassystem. Kunskap kring metoder och verktyg samt beskrivningar 

av tidigare praktikfall är typiskt strukturkapital som en sådan databas är uppbyggd av. Detta 

system syftar till att överföra strukturkapital till den individuella konsulten och kan därför 

beskrivas som lagrad kunskap. Då denna teknologi är nyimplementerad kan detta få betydelse 

för hur olika konsulter förhåller sig till kunskapsanvändande. 

 

1.1 Problematisering 
Som nämnt har Werr & Stjernbergs (2003) modell och de bakomliggande resonemangen 

kring kunskapselementens interrelationer behandlats i senare forskning. Werr & Stjernberg 

(2003) efterfrågar dock mer empiriska studier som kan påvisa hur dessa relationer kan se ut 

och uttryckas i praktisk verksamhet i kunskapsintensiva företag. Fincham (1999) påpekar 

även hur forskning ofta bortsett från hur heterogen konsultmarknaden är. Det finns därför en 

möjlighet att belysa denna problematik genom att undersöka hur den interna heterogeniteten, 

här främst i form av konsulters erfarenhet utifrån Werr & Stjernbergs (2003) syn på kunskap, 

kan påverka kunskapsanvändandet och hur det kan uttrycka sig i konsultens praktiska arbete. 

 

Sturdy & Boussebaa (2014) har i sin studie diskuterat kunskapsdelande mellan organisationer 

tillhörande samma företag där analysen förts på en horisontell nivå. Resultaten visar på att det 

fanns en begränsning i kunskapsflödet påverkad av kontextuella orsaker så som makt och 

kultur. Detta fenomen kan även behandlas på en operativ individuell nivå. Det kan därför vara 

relevant att belysa om samma begränsning existerar i kunskapsutbyte mellan konsulter på 

samma hierarkiska nivå och mellan juniora och seniora konsulter. Svar på denna 

kunskapslucka kan möjligtvis bidra till bättre förståelse för konsulters kunskapshantering 

vilket kan hjälpa företagsledare att effektivisera det operativa samarbetet mellan konsulter. 

 

Syed-Ikshan & Rowland (2004) utförde en studie där organisationskultur visade en positiv 

korrelation med arbetet med Knowledge Management och medarbetares benägenhet att dela 

med sig av kunskap. Samtidigt visade resultaten ingen negativ korrelation mellan 
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individualism och viljan att dela med sig av kunskap. Graden av medarbetares individualism 

är ofta högre i kunskapsintensiva företag (Alvesson 2004) och skiljer sig mellan olika kulturer 

och företag beroende på hur företaget betonar vikten av de hierarkiska positionerna (Alvesson 

2004). Olika interna kulturer kan uppstå i hierarkiska skikt, som i kunskapsintensiva företag 

starkt påverkas av erfarenhetsgraden. Erfarenhet kan således vara en faktor som genom 

skapandet av olika interna sub-kulturer kan tänkas påverka individer inom olika 

konsultgruppers kunskapsanvändande. Inom konsultbranschen kan detta tas i uttryck genom 

en uppdelning av juniora och seniora konsulter och hur dessa konsultgrupper har olika 

förhållningssätt till kunskapsanvändandet. 

 

Trots att erfarenhet har behandlats i samband med Knowledge Management tidigare så har få 

studier behandlat hur erfarenhet kan kopplas till hur konsulter använder de olika 

kunskapskällorna. På en organisatorisk analysnivå har Powell & Ambrosini (2012) i deras 

undersökning noterat hur yngre företag med mindre erfarenhet nyttjar den lagrade kunskapen 

i lägre utsträckning än större företag, samt hur den personliga kunskapen istället får en större 

betydelse. På en mer individbaserad analysnivå har Dunford (2000) och Pasternack & Viscio 

(1998) noterat hur seniora konsulter i förhållande till juniora konsulter med mindre erfarenhet 

förhåller sig annorlunda till kunskapsdelande då de mer erfarna konsulterna oftare kände sig 

ovilliga att dela med sig av sin kunskap (Dunford 2000). Detta perspektiv kan introducera en 

hierarkisk diskussion till Knowledge Management-forskningen som kan belysa skillnader i 

konsultgruppers förhållande till kunskapsanvändande. Dennis & Ko (2011) har också studerat 

erfarenhetens påverkan, och redogör för hur tidigare forskning analyserat hur 

erfarenhetsgraden kan påverka hur konsulterna bearbetar den lagrade kunskapen. Resultatens 

legitimitet i nämnd forskning om erfarenhetens påverkan på kunskapsanvändningen kan dock 

anses vara ålderdomliga - människors förhållande till IT och den teknologiska utvecklingen 

ser annorlunda ut idag. De har även genomförts i andra, mindre kunskapsintensiva företag. 

Detta öppnar upp en möjlighet att åter undersöka frågor kring erfarenhet och Knowledge 

Management. 

 

Hur olika metoder i användandet av Knowledge Management har konsekvenser för prestation 

har i forskning visat sig svårmätt (Powell & Ambrosini 2012). Haas & Hansen (2005) och 

Dennis & Ko (2011) har detta till trots undersökt hur olika tillämpningar av Knowledge 

Management påverkat konsultgruppers prestationer med olika resultat. Dennis & Ko (2011) 

menar att konsultgrupper som i stor utsträckning nyttjar organisationens lagrade kunskap når 

högre prestationsnivåer, till skillnad från Haas & Hansen (2005) som argumenterar för det 

motsatta. Haas & Hansen (2005) betonar dock, i enlighet med Werr & Stjernberg (2003) hur 

prestationsgraden egentligen påverkas av hur den lagrade kunskapen används, inte i vilken 

utsträckning den används. Utvärderingar av kunskapsarbetets inverkan på prestationer är 

svårmätt på grund av den inneboende problematiken med att mäta och relatera en individs 
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personliga kunskap till prestationer (Alvesson 2004). Denna studie kommer därför inte att 

utvärdera hur kunskapsanvändning påverkar konsulternas prestationer. 

 

1.2 Syfte 
Studien skall från en teoretisk grund urskilja hur konsulters erfarenhet kan påverka 

kunskapsanvändandet genom en fall studie inom ett kunskapsintensivt företag. Andra 

bakomliggande faktorer som kan påverka kunskapsanvändandet sökes också identifieras. Allt 

detta genomförs via djupintervjuer med konsulter verksamma inom avdelningen Transaction 

Services på KPMG. 

1.3 Frågeställningar 
 Hur påverkar erfarenhet konsulters kunskapsanvändande? 

 Vilka andra faktorer utöver erfarenhet påverkar kunskapsanvändandet? 

 

1.4 Bidrag 
Studiens slutsatser kan bidra med förståelse hur den enskilde konsultens kunskapsanvändande 

kan påverkas via graden av erfarenhet. Detta introducerar en ny hierarkisk dimension till den 

akademiska diskussionen kring Knowledge Management som kan generera nya framtida 

frågeställningar och ger samtidigt företag en insikt i hur kunskapsanvändande i praktiskt 

arbete påverkas av erfarenhet i kunskapsintensiva företag. 

 

1.5 Begreppsförklaring & avgränsning 
Kunskapsanvändande är ett diffust begrepp som kräver en djupare genomgång. För att närma 

sig definitionen av begreppet blir en distinktion mellan information och kunskap relevant för 

en fortsatt förståelse för begreppets innebörd. Information beskrivs som fakta placerat i en 

viss kontext, kunskap ses istället som summan av denna tolkade informationen (Harvard 

2013). Således går information att beskriva som input som genererar en viss output i form av 

kunskapsgenereringen. Även fast kunskap och information är skilda enligt definition så kan 

dessa sammanstråla. En konsult i sitt praktiska arbete kan söka sig information för att lösa ett 

problem och skapa sig kunskap kring detta. Men det är inte alltid som det är information som 

erhålls. Ponera att en konsult erhåller sig en modell om ett fenomen som är skapad av en 

annan individ, detta är då tidigare lagrad kunskap kring ett visst fenomen och inte 

information. Om konsulten däremot använder externa databaser så som allmänna sökmotorer 

för att bli bekant med en klients nyckeltal, anses detta vara information. 

 

För denna studie är det även av vikt att redogöra för när en konsult använder kunskap, man 

kan anse att kunskap är någonting människor konstant använder och nyttjar. I syfte att 

generera relevant data har undersökningen avgränsat sig till att enbart studera konsulters 

kunskapsanvändande i sitt praktiska arbete med kundprojekt. Med kunskapsanvändande 
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menas hur konsulten erhåller, bearbetar och delar med sig av kunskap. Om en konsult ställs 

inför en problematik inom ett pågående kundprojekt – vart konsulten vänder sig för att söka 

kunskap som kan lösa denna problematik blir en beskrivning på konsultens 

kunskapserhållande. Denna beskrivning utgör i denna undersökning huvuddelen av 

konsultens kunskapsanvändande. Hur konsulten sedan bearbetar och anpassar den erhållna 

kunskapen för att kunna applicera den till en ny kontext blir definitionen på konsultens 

kunskapsbearbetande. Slutligen är konsultens benägenhet att dela med sig av sin kunskap, 

samt på vilket sätt, en central del av kunskapsanvändandet. 

 

2. Teoretisk Referensram 
 

I detta avsnitt presenteras relevanta teorier som ligger till grund för hur denna studie 

definierar och betraktar relevanta begrepp. Kapitlet behandlar tidigare forskning om 

Knowledge Management och redogör för begreppen kunskapsintensiva företag, kunskap samt 

erfarenhet. En undersökningsmodell presenteras och en sammanfattande text summerar 

kapitlet. 

 

 

2.1 Kunskapsintensiva företag 
Alvesson (2004) definierar kunskapsintensiva företag som “Organizations that offer to the 

market the use of fairly sophisticated knowledge or knowledge based products”. Alvesson 

(2004) är samtidigt självkritisk till sin definition och menar att det råder en svårighet att 

relatera detta då människor behandlar och uppfattar kunskap på olika sätt. Alvesson (2005) 

delar ändock upp kunskapsintensiva företag i två kategorier, den första innehåller företag med 

hög managementinriktning och IT-inriktning, den andra är företag som ackumulerat 

kunskapen i forskning & utveckling och teknologi. Enligt denna uppdelning hamnar denna 

studies studieobjekt inom den förstnämnda kategorin. Trots denna oenighet om när ett företag 

kan anses vara kunskapsintensivt så presenterar Alvesson (2004) vad han anser vara de sju 

viktigaste attributen för denna klassificering: 

1. Företaget skall karaktäriseras av kunskapsarbete, 

2. hög grad av autonomi och svaga hierarkier, 

3. organisationsstrukturen är ad hoc, 

4. hög grad av kommunikation mellan medarbetare, 

5. relationerna med klienterna är centrala, 

6. asymmetriska maktrelationer, 

7. svårt att göra kvalitetsbedömningar. 
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Denna undersöknings empiri utgår från data insamlat hos ett kunskapsintensivt företag givet 

studiens frågeställning. Werr & Stjernbergs (2003) modell över kunskapsanvändning är också 

skapad från data genererad hos kunskapsintensiva företag. Att applicera denna modell på ett 

företag som tillhandahåller mer standardiserade produkter och tjänster kan därför bli 

missvisande. På grund av detta bör denna studies fallföretag genomgå en prövning där 

företagets nivå av kunskapsintensitet kan bestämmas. Trots den ambiguitet som präglar 

definitionen av kunskapsintensiva företag så kan Alvessons sju punkter samt uppdelningen av 

de två olika kategorierna utgöra ett ramverk för hur denna studie betraktar begreppet och 

motivera valet av studieobjekt. 

 

KPMG och avdelningen Transaction Services arbetar med rådgivning i anslutning till 

företagsförvärv och företagsbesiktningar. Arbetet är högst kunskapskrävande då en 

standardiserad tjänst ej kan erbjudas givet ärendenas komplexitet. De värdesätter en hög grad 

av kommunikation mellan medarbetarna i syfte att främja ett effektivt kunskapsdelande och 

kunskapsöverföring samt betonar vikten av att etablera starka kontakter med deras klienter 

(KPMG 2014). Skillnaden mellan kunskapsdelande och kunskapsöverföring är att den 

förstnämnda handlar om hur individen delar med sig sin kunskap till andra individer medan 

kunskapsöverföring handlar om hur kunskap är överförbart och applicerbart till andra 

situationer och kontexter. Givet rådgivningstjänstens komplexa karaktär blir 

kvalitetsbedömningar problematiska och möjligheten att härleda individuella konsulters 

arbete till prestationer svåra att genomföra. Då avdelningen tillhandahåller rådgivning kan en 

autonomisk utgångspunkt i det praktiska arbetet förutsättas, men hierarkiska strukturer och 

asymmetriska maktrelationer blir i förhand svåra att förutsäga. Dessa två punkter (Alvesson 

2004) får istället utvärderas efter insamlad data. 

 

2.2 Kunskap 
Den grekiska filosofen Platon var en av de första att behandla kunskap och dess betydelse. 

Han definierade kunskap som “justified true belief” som på svenska skulle kunna översättas 

till sann rättfärdigad tro. Denna 2500 åriga definition på kunskap står sig fortfarande idag som 

en rättfärdigad beskrivning av kunskap. I dagens forskningsvärld finns det många olika 

definitioner på kunskap och dess element (Harvard 2013). Nedan följer en teoretisk 

redogörelse kring kunskap och hur det denna studie kommer att relatera till begreppet. 

 

Det finns omfattande teori kring kunskap och hur det definieras skiljer sig mycket beroende 

på inom vilken kontext det diskuteras. Kunskap kan också klassificeras på olika sätt, ett sätt är 

att behandla uttrycket är att dela upp kunskap i Tacit knowledge, (den personliga kunskapen) 

och Explicit knowledge, (den lagrade kunskapen). Den personliga kunskapen är en 

ackumulation av exempelvis tidigare erfarenheter, förståelse, insikter och expertis hos 

individen som endast kan åtkommas av individen. Den lagrade kunskapen är nertecknande 
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dokumentationer så som, normer, arbetsguider, databaser, rapporter osv som internt sparats 

inom organisationen för att lätt distribueras till anställda (Hussain et al. 2004). 

 

Werr och Stjernberg (2003) diskuterar i sin studie kring kunskap som praktik och teori inom 

Knowledge Management. Här menar de att kunskap som praktik, oavsett om den är abstrakt 

eller konkret, alltid måste appliceras till en viss kontext. Det måste således finnas individer 

som kan erhålla och förstå denna kunskap för att det skall anses vara just kunskap. De menar 

att kunskap inte existerar separat från sitt användningsområde, utan måste ses från ett 

praktiskt perspektiv. Detta praktiska synsätt placerar personlig kunskap före lagrad då det är 

människor som upplever och praktiserar kunskap i sitt dagliga arbete. Werr & Stjernberg 

(2003) diskuterar samtidigt kunskap ur ett annat perspektiv, som teori, och menar att 

kompetensen och kunskapen är samlad inom olika metoder & verktyg, dokument samt 

databaser. Kunskapen ligger således på en organisatorisk nivå istället för att placeras hos 

individerna inom organisationen. De påpekar också att dessa två synsätt på kunskap inte är 

polariserade, utan att de istället kompletterar varandra - ett synsätt är inspirerat av Haas & 

Hansen (2007) och som ligger till grund för denna studies förståelse för begreppet kunskap. 

En konsult som vill använda sig av befintlig lagrad kunskap (teoretisk kunskapssyn) så som 

metoder och verktyg måste därför kunna applicera dessa i sitt arbete. Det blir således av vikt 

att konsulten har en personlig kunskap (praktisk kunskapssyn) för att kunna bearbeta dessa på 

bästa sätt. 

 

2.3 Knowledge Management 
Haas & Hansens (2007) resonemang angående de två, tidigare sett ofta polariserade 

kunskapstypernas möjlighet att komplettera varandra, skapar en uppfattning som legat till 

grund för hur Werr & Stjernberg (2003) sedan konstruerade sin modell om Knowledge 

Management. Synen på personligkunskap och lagrad kunskap som varandras motpoler har 

karaktäriserat den tidigare forskningen inom Knowledge Management (Werr & Stjernberg 

2003, Powell & Ambrosini 2012). 

 

Knowledge Management är ett komplext område att definiera då det redan finns en svårighet i 

definitionen av kunskap och många författare har sin egna unika definition (Metaxiotis et al. 

2004). Enligt Hussain et al. (2004) är Knowledge Management i grunden hantering av 

företagets samlade kunskaper och intellektuella tillgångar vilket möjliggör olika typer av 

prestationshöjningar samt skapar ett mervärde genom att öppna upp för företag att agera mer 

intelligent. Powell & Ambrosini (2012) beskriver Knowledge Management som ett verktyg 

för att förstärka det systemiska minnet av en individ eller grupp, detta systemiska minne skall 

sedan vara tillgängligt vid behov. En organisation som saknar ambitionen att arbeta med 

Knowledge Management förlitar sig på att den interna kunskapen sprids genom sociala 

nätverk - en metod som ej garanterar att kunskap sprids på ett effektivt sätt eller att kunskapen 
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inte går förlorad eller skyddas mot förslitning (Powell & Ambrosini 2012). Knowledge 

Management syftar därför till att begränsa dessa svagheter (Metaxiotis et al. 2005) och blir då 

ett verktyg som ämnar förstärka och förbättra det systematiska minnet hos organisationens 

anställda (Powell & Ambrosini 2012) genom att bevara och sprida den intangibla kunskapen 

och göra den tillgänglig för andra att tillämpa och nyttja i andra sammanhang. Smith (2004) 

påpekar att forskning inom Knowledge Management därför har fokuserat på att belysa hur 

den personliga och lagrade kunskapen kan göras åtkomlig genom att undersöka hos vem den 

personliga kunskapen ligger samt hur man kan dokumentera den personliga kunskapen och 

göra den åtkomlig för hela organisationen. 

 

Smith (2004) menar att Knowledge Management bör tillämpas olika beroende på företagets 

strategiska inriktning. När ett företag utvecklar ett system för Knowledge Management bör de 

fråga sig huruvida de tillhandahåller standardiserade eller kundanpassade tjänster, vart 

tjänsten befinner sig i livscykeln samt om de anställda huvudsakligen tillämpar personlig eller 

lagrad kunskap vid problemlösning. Metaxiotis et al. (2005) har också uppmärksammat detta i 

sin studie som undersökt den överenskommelse och oenighet som finns i forskningsvärlden 

samt hos praktiker gällande Knowledge Management, detta för att belysa vilka områden inom 

Knowledge Management som bör fortsatt utforskas. Även om denna studie anses något 

ålderdomlig belyser den ändå viktiga aspekter som ger en ytterligare bredd på Knowledge 

Management. De förklarar bland annat den nya synen på Knowledge Management och dess 

betydelse i samband med organisationers övergripande målsättning. Knowledge Management 

ses inte längre som en separat del utan är numera en integrerad del i organisationens 

målsättningar, filosofi, strategi och system, något som även Smith, 2004 beskrivit som av vikt 

för företagen. Detta är samtidigt en viktig del då interna databaser och dess utveckling och 

drift bidragit till en ökad kostnad för kunskapsföretag i dagens samhälle (Dennis & Ko 2011). 

Ett företags arbete med Knowledge Management bör således anpassas för att överensstämma 

med den interna strategin (Smith 2004). KPMG:s strategi och dess påverkan på Knowledge 

Management-arbetet tas i åtanke genom att inte söka generella sanningar som direkt kan 

appliceras på andra företag då denna bransch kan betraktas som heterogen (Fincham 1999). 

 

Smith (2004) angav företagens strategi och strukturella utformningar som en påverkande 

faktor i hur Knowledge Management tillämpas, vilket skapar en heterogenitet bland 

systemens utformande. Kopplat till detta resonemang antar Rai (2011) istället en mer 

informell approach och argumenterar för organisationskulturens roll som en kritisk faktor i 

hur organisationer skapar och stärker deras arbete med Knowledge Management. Detta då 

kulturen påverkar hur medarbetaren lär sig, delar med sig och erhåller kunskap. Paradoxalt 

menar Rai att kultur också är det största hindret i att förstärka och arbeta med Knowledge 

Management. Rai (2011) menar att det måste finnas en kulturell fostran inom organisationen 

som är inriktad mot att arbeta med Knowledge Management för att skaffa sig 
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konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. Detta förhållningssätt har dock 

beskrivits som problematiskt för många organisationer då de saknar förståelse i att skapa och 

utnyttja detta i praktiken. Rai (2011) presenterar också kultur som formel och informell där 

den formella kulturens komponenter är exempelvis ledarskap, struktur, policies, 

incitamentsystem, interrelationsmekanismer och beslutsprocesser. Den informella består av 

delar som tydliga beteendenormer, värderingar, förebilder, organisationsmyter och ritualer, 

gemensamt språk samt organisatorisk tro. 

 

Knowledge Management har skapat teorier om hur dessa kunskapstyper bör hanteras i olika 

sammanhang. Här har forskare till exempel intresserat sig för hur den personliga kunskapen 

kan hanteras och göras tillgänglig för resten av organisationen. Nonaka & Takeuchi (1995) 

har förklarat hur kunskap uppstår genom en kunskapsgenererande process i fem punkter som 

beskriver hur den intangibla, personliga kunskapen genom en process omvandlas till en inom 

organisationen lagrad kunskap som möjliggör kunskapsspridning genom hela organisationen: 

1. Tacit Knowledge uppstår. 

2. Denna kunskap sprids och skapar ett gemensamt språk (Common language) (Werr & 

Stjernberg 2003) vilket även skapar Explicit Knowledge. 

3. Den lagrade kunskapen (explicit) jämförs och kopplas till annan lagrad kunskap inom och 

utanför organisationen. 

4. Det lagrade konceptet materialiseras till en prototyp eller kodifierad procedur. 

5. Denna kunskap används sedan för ny kunskapsgenerering. 

 

2.3.1 Kunskapsöverföringsprocesser 

Inom det sista steget i processen ovan noteras ytterligare fyra processer, där “Socialization” 

(från personlig till personlig) är den första delen, i denna process delar individer med sig av 

tidigare erfarenheter. Detta kan exempelvis inkludera skapandet och delandet av personliga 

synsätt, allt är baserat på ömsesidigt förtroende. Ett exempel på detta kan vara att en 

organisation använder sig av sina kunders personliga kunskap genom att interagera med dem. 

“Externalization” (från personlig till lagrad) består av den personliga kunskapen så som 

specialkunskaper som kunder, leverantörer, specialister eller andra utomstående besitter och 

som sedan omvandlas till läslig och förståelig lagrad kunskap. Omvandlingen från personlig 

till lagrad kunskap hjälper till att konkretisera kunskapen så att den kan delas med andra 

individer. “Combination” (från lagrad till lagrad) är nästa beskrivna process där den lagrade 

kunskapen inom organisationen delas och omstruktureras till ett mer komplext system av 

lagrad kunskap, denna process förenklas av komplexa databaser och IT-baserade nätverk. 

“Internalization” (från lagrad till personlig) är den sista processen och består i hur lagrad 

kunskap blir internaliserad genom kunskapstolkning till personlig kunskap. (Nonaka & 

Takeuchi 1995, Rai 2011) 

 



 

 

10 

 

Hur interna databaser och informationskällor kan nyttjas effektivt och effektfullt har 

intresserat forskare genom åren och faller inom ramen för hur den lagrade kunskapen 

hanteras. Exempel på detta är Dennis & Ko (2011) som undersökte hur försäljare med olika 

grader av erfarenhet inom läkemedelsbranschen med varierande framgång nyttjade den 

lagrade kunskapen. Werr & Stjernberg (2003) å andra sidan presenterade ett resonemang om 

hur forskning bör inkludera båda kunskapsaspekterna i hur kunskap hanteras inom 

organisationer. Deras modell som presenteras nedan utgör en grund för hur denna studie 

kommer betrakta Knowledge Management och följer det kunskapsresonemang som nämnts 

ovan. 

 

2.4 Werr & Stjernbergs kunskapssystem 
Werr & Stjernbergs (2003) konstruerade sin modell efter Haas & Hansens (2007) argument 

om två kompletterande kunskapstyper. Den består av tre kunskapskomponenter och är dels en 

teoretisk konstruktion och dels en slutsats av empiriska studier utförda på svenska 

managementkonsultföretag. Kunskapskomponenterna sammanfattar det intryck författarna  

fick angående hur respondenterna arbetade med och uppfattade den interna 

kunskapshanteringen. 

Figur 1. Three Basic Elements of the Knowledge System and their Interrelations (Werr & Stjernberg 2003) 

2.4.1 Modellkomponenter och dess interrelationer 

Hussain et al. (2004) menar att den personliga kunskapen kan beskrivas som en individs 

expertis, insikter, förståelse eller erfarenhet. Werr & Stjernberg (2003) använder istället 

begreppet experience som definitionen på den personliga kunskapen. I denna studie kommer 

komponenten att benämnas som personlig kunskap i syfte att undvika en förväxling med 
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begreppet erfarenhet, som definieras nedan och fungerar som en variabel i studiens 

frågeställning. En konsults experience skall därmed inte endast förknippas med arbetad tid 

utan en operationalisering av konceptet personlig kunskap och kan beskrivas som konsultens 

intangibla expertis och förståelse som ackumulerats genom erfarenheten. 

 

Utöver den vertikala kunskapsuppdelningen introducerar Werr & Stjernberg (2003) en 

horisontell dimension som delar upp den lagrade kunskapen i två olika komponenter. Methods 

and Tools (hädanefter benämnt metoder & verktyg) representerar den generella, lagrade 

kunskapen och består av verktyg och modeller som fångar essensen av tidigare praktikfall, 

vilket underlättar framtida arbete med liknande projekt eller som en inspirationskälla. 

 

Den andra, lagrade kunskapskomponenten är Cases (hädanefter benämnt praktikfall) och 

representerar den specifika kunskapskomponenten av den horisontella uppdelningen. Tidigare 

praktikfall är således mer konkreta än nyss nämnda komponent och blir applicerbara i mindre 

utsträckning givet dess specifika karaktär. Denna komponent består av en beskrivning av 

tidigare praktikfall, och kan ge en mer utförlig inblick i ett tidigare arbete än metoder och 

verktyg vid tillfällen då liknande projekt uppstår. Tillsammans utgör metoder och verktyg och 

tidigare praktikfall den lagrade kunskapen i Werr & Stjernbergs (2003) modell och som 

återfinns i de kunskapsintensiva företagens databaser eller annan dokumentation. Hur denna 

lagrade kunskap sedan tillämpas beror enligt Haas & Hansen (2005) samt Werr & Stjernberg 

(2003) på hur man tillämpar den personliga kunskapen, som i modellen benämns som 

experience. Interrelationerna mellan dessa kunskapskomponenter utgör en central del av den 

presenterade modellen och nedan följer en redogörelse för dessa kopplingar. 

 

Werr & Stjernberg (2003) fann att den personliga kunskapen (experience) översätter både den 

generella (metoder och verktyg) och den specifika lagrade kunskapen (tidigare praktikfall). 

Den individuelle konsulten använder sin personliga kunskap för att förstå, anpassa och 

applicera den lagrade kunskapen till ett projekts specifika kontext (Alvesson 1995). Omvänt 

så tydliggör den specifika lagrade kunskapen den personliga kunskap som tillämpats av andra 

konsulter i tidigare praktikfall när generella metoder och verktyg ej kan appliceras på ett 

adekvat sätt, samt specificerar hur metoder och verktyg har använts i tidigare praktikfall. 

Samtidigt kan den mer generella lagrade kunskapen förse organisationen och de individuella 

konsulterna med ett gemensamt språk som formulerar en praxis som sedan kan tillämpas på 

liknande projekt. Denna komponent kan därmed förenkla delande av den personliga 

kunskapen samtidigt som den kan förmedla de mest värdefulla lärdomarna från tidigare 

praktikfall. För att applicera denna kunskap måste dessa system utöver att förse medarbetarna 

med ett gemensamt språk också ha en hög funktionalitet och simplicitet, vilket underlättar 

överförbarheten (Werr & Stjernberg, 2003; Syed-Ikhsan & Rowland, 2004). 
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Dessa interrelationer som Werr & Stjernberg (2003) menar existerar mellan 

kunskapskomponenterna blir viktiga att beakta i denna studies senare skeden som undersöker 

hur konsulternas erfarenhet påverkar hur kunskap tillämpas i ett kunskapsintensivt företag. I 

nästa avsnitt behandlas därför begreppet erfarenhet. 

 

2.5 Erfarenhet 
Erfarenhet är ett centralt begrepp i denna studie. Begreppet kan dock tolkas olika och har 

därför kunnat tilldelas olika definitioner. Tidigare forskning har i liknande sammanhang där 

Knowledge Management behandlats kunnat notera tre relevanta uppfattningar om hur 

begreppet erfarenhet kan definieras: 

1. Tid inom organisationen, 

2. tid inom organisationen med samma arbetsuppgifter samt 

3. tid inom professionen (Dennis & Ko 2011). 

 

Då denna studie behandlar ett konsultföretag som erbjuder kvalitativ rådgivning, där anställda 

kan befordras från junior konsult till senior konsult men samtidigt befinna sig inom samma 

profession, bygger studiens definition av erfarenhet på den första och tredje av de nämnda 

versionerna. Erfarenhet i denna studie betraktas därmed som hur länge konsulten arbetat inom 

organisationen och inom professionen. Detta skall ej förväxlas med förklaring 2 då en konsult 

som befordras till senior konsult får nya arbetsuppgifter, men verkar inom samma profession. 

 

2.6 Sammanfattning av teoriavsnitt 
Här följer ett sammanfattande stycke där en redogörelse för de mest väsentliga 

begreppsdefinitionerna och fångar essensen av de diskussioner som förts i teorikapitlet. 

 

 Kunskapsintensiva företag 

Denna studie besvarar sin frågeställning genom insamlad data från ett kunskapsintensivt 

företag (KPMG). Alvesson (2004) summerar sju egenskaper som karaktäriserar ett 

kunskapsintensivt företag: 

1. Företaget skall karaktäriseras av kunskapsarbete, 

2. hög grad av autonomi och svaga hierarkier, 

3. organisationsstrukturen är ad hoc, 

4. hög grad av kommunikation mellan medarbetare, 

5. relationerna med klienterna är centrala, 

6. asymmetriska maktrelationer, 

7. svårt att göra kvalitetsbedömningar. 

 

 Kunskap 
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Kunskap är som nämnt ett komplext koncept som behandlats i olika sammanhang. Denna 

studie utgår ifrån diskussionen om personlig och lagrad kunskap som enligt Haas & Hansen 

(2007) bör behandlas som två kompletterande kunskapselement. Detta innebär att kunskap 

både kan betraktas som en intangibel kunskap som endast existerar hos en individ samt en 

tidigare personlig kunskap som sedan dokumenterats och gjorts tillgänglig för hela 

organisationen. 

 

 Knowledge Management 

Werr & Stjernbergs (2003) modell blir ett fundament för hur denna studie betraktar 

Knowledge Management och belyser tre kunskapskomponenter och hur dessa är relaterade till 

varandra. Modellen är baserad på Haas & Hansens (2007) argument för kompletterande 

kunskapselement. Den personliga kunskapen representeras här av begreppet experience 

medan den lagrade kunskapen består av företagets metoder och verktyg samt tidigare 

praktikfall. 

 

 Erfarenhet 

Erfarenhet är en påverkande variabel i denna studie och definieras som tid i organisationen 

och inom professionen. Definitionen är en kompromiss av Dennis & Kos (2011) definition av 

begreppet och utgör en central del av studiens frågeställning. 

 

2.7 Undersökningsmodell 
Till höger illustreras den undersökningsmodell 

som är skapad för att följa studiens syfte och 

frågeställning. Modellkomponenterna påvisar de 

samband som ämnas undersökas och är 

framtagna ur de teoretiska diskussioner som förts 

i föregående kapitel. Komponenten erfarenhet, 

tillsammans med andra faktorer påverkar 

konsultens kunskapsanvändning i dennes 

praktiska arbete. Kunskapsanvändningen 

definieras som konsultens erhållande av 

kunskap, hur denne sedan bearbetar och 

kontextualiserar i mån att göra kunskapen överförbar för att sedermera dela med sig av denna 

kunskap inom organisationen. Studien ser vidare kunskapsanvändningen hos individen som 

en löpande process se figur 3, det finns ingen tydlig börjar eller slut, det är en ständig 

utveckling hos individen i dess praktiska arbete. Även fast fokus kommer att hamna kring 

erfarenhet och dess påverkan på kunskapsanvändningen förutsätts andra faktorer kunna 

påverka och bidra till en ökad förståelse kring kunskapsanvändandet i avdelningen 

Transaction Services. För att nyansera begreppet kunskap har undersökningsmodellen utgått 
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från Werr & Stjernbergs (2003) kunskapsmodell där 

begreppet kunskap genomgår en uppdelning i personlig 

och lagrad kunskap. Den lagrade kunskapen även delas in 

i modeller & verktyg samt tidigare praktikfall. Som en 

komplettering av Werr & Stjernbergs (2003) modell kan 

den personliga kunskapen även beskrivas som den egna 

personliga kunskapen eller den personliga kunskap som medarbetare besitter. 

 

I teorin framgår det att detta ämne kan behandlas från olika analysnivåer. Denna studie ämnar 

behandla frågeställningarna utifrån en individuell analysnivå. Sambanden som illustreras i 

figur .2 kommer först att presenteras i empiriavsnittet. Uppfattningarna från respondenterna 

kommer sedan analyseras och diskuteras utifrån den teoretiska grund som skapats för att 

slutligen mynna ut i ett resultat.  

 

3. Metod 
Nedan motiveras metodologiska överväganden och argument för studiens genomförande. Här 

presenteras reflektioner kring valet av studieobjekt, urval, intervjuprocess, etiska 

överväganden, analysmetod samt en metoddiskussion. 

 

 

3.1 Val av studieobjekt - KPMG 
Resultatet av denna studie skulle initialt genereras av insamlad data från ett renodlat 

managementkonsultföretag. Detta då dessa företag var först med att arbeta med Knowledge 

Management (Powell & Ambrosini 2012) och kan efter Alvessons (2004) sju punkter 

klassificeras som ett synnerligen kunskapsintensivt företag. I detta skede skapades en kontakt 

med KPMG, som är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. KPMG är en global aktör med 

anställda i 155 länder och erbjuder tjänster inom skatt, revision och rådgivning. Inom området 

rådgivning erbjuds konsultering angående management, risk samt transaktioner (KPMG, 

2014). 

 

Denna studie genomfördes med intervjuer med anställda verksamma i avdelningen 

Transaction Services i Stockholm som erbjuder rådgivning till företag i anslutning med 

förvärv och företagsbesiktning. Innan en kontakt skapades med denna avdelning var 

avdelningen Management Consulting ett förstahandsval givet tjänstens mycket 

kunskapsintensiva karaktär, men kunde ej förverkligas då de ej kunde medverka. Avdelningen 

Transaction Services verksamhet kan dock enligt Alvesson (2004) beskrivas som en 

kunskapsintensiv avdelning med högkvalitativa kundlösningar på frågeställningar inom 
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företagsförvärv och besiktning och lämpar sig därför bra för denna studies frågeställning och 

syfte. Avdelningens tjänsteerbjudande är förhållandevis icke-standardiserat då det råder en 

hög kundanpassning, detta kan jämföras med avdelningen revision som har ett mer 

standardiserat tjänsteerbjudande. Samtidigt är de mer standardiserade i sina tjänster än 

Management Consulting. KPMG kan enligt Global Industry Classification Standard (GICS) 

kategoriseras inom industri och tjänstesektorn. Vidare kan KPMG beskrivas som tillhörande 

inom kommersiella och professionella tjänstebranschen. (MSCI 2014) Utöver detta är KPMG 

enligt SCB:s definition på ett företags storlek SME (Small Medium Enterprises) ett stort 

företag då har fler än 250 anställda (SCB 2014). 

 

3.2 Urval 
Vid val av respondenter skapades en kontakt med en chef (Director) inom avdelningen 

Transaction Services som efter att ha erhållit information om arbetet och önskemål av 

respondenttyper gav en lista över villiga individer. Kraven som ställdes var två konsulter med 

en låg grad av erfarenhet samt två konsulter med en högre grad av erfarenhet. Detta på grund 

av studiens frågeställning om hur konsulters kunskapsanvändning givet deras olika 

erfarenhetsgrad. Definitionen på detta gavs i form av 1-3års erfarenhet samt 3+ års erfarenhet 

som optimalt scenario. Respondenterna som valdes klassades av den initiala kontakten som 

junior eller senior, varav två respondenter var juniora och två stycken var seniora. De två 

juniora respondenternas titlar inom organisationen var associate respektive manager och de 

två seniora respondenternas titlar var director respektive senior manager. När 

datainsamlingsmetoden är djupintervjuer får urvalets storlek i fråga om antal respondenter 

föga betydelse, om ingen alls (Patton 2002) och fokus ligger istället på den empiriska 

mättnaden. Denna uppnåddes genom en identifikation av repetitioner från respondenterna. 

 

Urval av denna karaktär kan beskrivas som ett snöbollsurval, där en person som blivit utvald 

sedan föreslår nya respondenter. Detta icke-sannolikhetsurval lämpar sig bra vid 

undersökning av undergrupper och subkulturer utan ambitionen att skapa en större 

generaliserbarhet (Given 2008). Slutsatserna som följer denna studie ämnas som nämnt inte 

generaliseras och tillskrivas andra företag, vilket annars är en nackdel vid denna metodologi 

(Given 2008). Slutsatserna kan dock överföras till liknande fall där ett företag med samma 

karaktäristiska behandlas. Överförbarheten kan därför bli hög när forskning bedrivs på ett 

kunskapsintensivt företag med liknande struktur, strategi och tjänsteutbud som avdelningen 

Transaction Services på KPMG. Vid denna typ av urval riskerar även studien att grundas på 

data av ett homogent urval av respondenter som valts ut av den initiala kontakten på grund av 

deras likartade åsikter, vilket kan förvränga den egentliga situationen på den fokala 

avdelningen (Given 2008). Detta kan vägas upp med argumentet att den initiala kontakten kan 

ha valt respondenter som denne anser besitta tillräcklig kunskap för att kunna ge relevanta 

svar på de ställde frågorna. 
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Urvalet av det teoretiska materialet använt här är främst hämtade från sökmotorn Summon 

vilket är en webbaserad databas samt Google Scholar vilket är Googles egna 

bibliotekssökmotor, vidare är andra elektroniska källor är främst framtagna genom Google-

sökningar. Genom att leta efter citationer i artiklar som behandlade liknande problematik som 

denna studie skapades snabbt ett brett nätverk där bland de främsta av forskarna inom fältet 

identifierades Dessa kopplades sedan samman och utvärderades för att uppfatta forskningens 

dagsposition samt för att skapa underlag för en innehållsrik analys. 

 

3.3 Datainsamling 
Flick (2014) råder forskare att på förhand iscensätta testintervjuer. Detta har utförts i form av 

en förstudie med två konsulter från Bain & Company i Stockholm samt genom att intervjua 

varandra. På så sätt kunde vi utvärdera våra konstruerade frågor och ställa dem i relation till 

Ulrichs (1999) fyra punkter som reflekterar över intervjufrågornas relevans och 

formuleringar. 

 

Människors kunskap, förståelse, tolkningar, erfarenheter och interaktioner är en del av del av 

den sociala verkligheten. För att penetrera dessa situationsbaserade element i en respondents 

verklighet krävs det en interaktion mellan denne och intervjuaren. En semistrukturerad 

intervju med utgångspunkt från en intervjuguide ger möjlighet för att tolka och förstå 

uppfattningar kring det fenomen som behandlas. Givet forskningsområdets komplexitet 

lämpar sig djupintervjuer bäst som metod då vi vill få en djupare förståelse för användningen 

av kunskap (Given 2008). Genom denna metod genomfördes en djupare diskussion med 

respondenterna där respondenten pratade fritt om sitt praktiska arbete, varefter vi följde upp 

med relevanta sonderingsfrågor. 

 

Denna studie har fokus på hur kunskapsanvändandet kan förändras beroende av erfarenhet, 

dessa två variabler är något som en semistrukturerad djupintervju kan bidra till att belysa. Det 

anses också som en föredömlig metod när uppfattningar om dessa variabler är högst 

individbaserade En mer strukturerad metod hade inte givit samma möjlighet att gå in på 

djupet i dessa ämnen och förtydliga de vitala delarna så att intervjun följer undersökningens 

syfte (Given, 2008). Alternativet är enkätbaserade datainsamlingsmetod, som använts i 

tidigare forskning där man undersökt Knowledge Managements påverkan på prestation 

(Dennis & Ko 2011). Även fast denna studie, liksom Dennis & Ko (2011), undersökte 

samband mellan variabler anses det inte att enkäter kan generera tillräckligt mycket 

information som blir relevant för denna studie beroende på den subjektiva tolkningen som 

finns i variabeln kunskap. Det krävs en interaktion mellan respondenten och intervjuaren och 

förtydliganden kring vissa frågor. De semi-strukturerade intervjuerna kan även kombineras 

med observationer från det fokala företaget och avdelningen i syfte att komplettera den 
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insamlade datan, vilket hade varit ett legitimt metodologival givet arbetets frågeställning och 

karaktär (Werr & Stjernberg 2003). 

 

3.4 Intervjuprocess 
Datainsamlingen skedde genom fyra semistrukturerade djupintervjuer via telefon, intervjuerna 

var ca 40-50 minuter långa och spelades in efter den intervjuades godkännande. 

Telefonintervjuer användes som metod för att spara tid i samband med respondenternas 

pressade arbetssituation. Ljudinspelningen genomfördes med ljudinspelaren som är integrerad 

i Windows operativsystem. Ljudinspelningen användes som ett viktigt verktyg vid intervjun 

för att underlätta analysarbetet då dessa också transkriberades. Det gav också en fördel i att 

analysera särskilda tonlägen och uppfatta betoning av viktiga delar (Given 2008). Intervjun 

baserades på en intervjuguide där antalet teman skapades kring ämnet som behandlades. En 

viktig del i formandet av intervjuguiden var att intervjun skulle ses mer som ett samtal än som 

en utfrågning. Detta för att skapa en mindre strukturerad miljö där respondenten kan tala fritt 

om ämnet på en neutral nivå tillsammans med intervjuaren (Given 2008). Den intervjuade 

informerades innan starten på intervjun kort om forskningssyftet och intervjuns upplägg innan 

samtalet påbörjades samt fick förklarat att den har möjlighet att avbryta eller inte svara på 

vissa teman vid behov. 

 

Intervjuguiden var en viktig stödpelare att falla tillbaka till under intervjutillfällena, den var 

konstruerad enligt fyra teman, 1. Inledande frågor, 2. Kunskap i praktiken, 3. Erfarenhetens 

påverkan samt 4. Avslutande diskussion. Punkt 2 och 3 utgör den centrala delen i intervjun 

och bygger på de teoretiska resonemang som återfinns i den teoretiska referensramen. I det 

första temat ingick frågor kring individens erfarenhet, position och arbetsuppgifter inom 

organisationen. Här diskuterades också individens förhållande till Knowledge Management, 

detta för att öppna upp ett kunskapstänkande och en reflektion kring Knowledge 

Managements roll i organisationen och för individen. Under det andra temat kunskap i 

praktiken ställdes frågor kring arbetssättet i praktikfallen, bland annat diskuterades hur och till 

vem individer söker sig för att lösa problem, hur de uppfattar att deras dagliga arbete präglas 

av kunskapsanvändande samt hur de hanterar problematiska situationer som kan uppstå. Detta 

tema gav svar om konsultens kunskapsanvändning som senare analyserades efter Werr & 

Stjernbergs (2003) kunskapssystem och diskussionen kring lagrad och personlig kunskap. 

Detta var ett metodiskt övervägande som följde lärdomarna från förstudien. I det tredje temat 

diskuterades hur respondenten ansåg att erfarenhet påverkar kunskapsanvändandet, alltså 

diskuterades dennes praktiska arbetsförändring för de seniora. För de juniora konsulterna blev 

det dock en upplevelse i hur de tror att de mer seniora arbetar med kunskap även fast de också 

fick berätta sin arbetsförändring under den korta tiden de arbetat. De fick samtidigt förklara 

uppfattningen kring vad de tror den största skillnaderna mellan en senior och en junior konsult 

i kunskapsanvändandet är. Den sista kategorin avslutande diskussion startade med att 
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respondenten fick proportionellt beskriva hur mycket den använder av strukturkapitalet kontra 

personlig kunskap. Här diskuterades också intervjuens innehåll och respondentens 

uppfattningar kring den. 

 

Innan de primära intervjuerna anordnades genomfördes en förstudie innehållande två 

intervjuer, dessa utfördes för att testa intervjuguiden och tillvägagångssättet samt visa på 

validiteten i frågorna. Denna del av studien gav oss en möjlighet att reflektera och kritiskt 

granska frågorna innan primärintervjuerna tog plats. Ett tydligt tecken var att frågorna var 

tvungna att ha en praktisk förankring, denna insikt kommer ur svårigheten att fråga en öppen 

fråga så som “hur arbetar du med kunskap”, något som både intervjuaren och de intervjuade 

kom till insikt med var alldeles för generell ställd fråga. Frågorna omformades utefter detta till 

att handla mer om det praktiska arbetet. Företag vill ofta betrakta sig själva som 

kunskapsintensiva, vilket kan göra att respondenterna under intervjun framställer sig som det 

utan i själva verket vara speciellt kunskapsintensiva. Genom att fråga om det dagliga 

praktiska arbetet kringgår man denna problematiska självbild och minskar chansen för 

missvisande beskrivningar (Bäcklund & Werr 2001). Förstudien genomfördes med två 

konsulter på Bain & Company i Stockholm och används ej som material för studiens empiri. 

Förstudien syftade endast till att utvärdera vår intervjuguide och den ansatts vi antagit i 

frågeställningarna.  

 

3.5 Analysmetod 
Vid valet av analysverktyg har denna studie valt att applicera en innehållsanalys som metod, 

detta menar Patton (2002) vara ett bra förhållningssätt när man arbetar med fallstudier. Bland 

annat ger det möjligheter att reducera och filtrera kvalitativ data på ett sätt så att vitala 

relationer och nyanser identifieras. Efter att intervjuerna genomfördes skrutinerades texten av 

båda författarna, detta skapade en övergripande bild av innehållet och en initial känsla dels 

om analytiska förhållanden kopplade till teorin och det kommande resultatet. Det fortsatta 

arbetet strukturerades genom programvaran Nvivo där transkriberingen kondenserades och 

kodades, denna process var högst tidskrävande men gav ytterligare förståelse och idéer kring 

bildandet av teman och relationer. Teorikapitlets innehåll har legat som en grund för hur 

materialet kodats samt för de teman som observerats. Definitionen på relationer för denna 

studie är de samband och relationer som identifierats mellan olika teman. För att exemplifiera 

så skulle tema.1 (erfarenhet) kunna ha en direkt påverkan på Tema. 2 (kunskapsdelande) - 

detta är således en relation. Teman är en uppsamlingsplats för identifierade koder 

innehållande direkta utsagor som behandlar samma fenomen eller ämne. Patton (2002) menar 

att kodifiera varje paragraf i en text inte är nödvändigt i småskaliga studier, detta 

förhållningsätt har också tillämpats för att minska datamängden utan att förlora viktiga delar. 
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Processen att dela in koder i teman skedde individuellt och på sådant sätt skapades dubbla 

uppsättningar. Denna enskilda utvärdering skapade egna tolkningar och relationer som 

kollegan sedan kunde bedöma och kritisera. Detta tidskrävande arbetssätt öppnade upp för 

diskussion och den införde ett kompletterande element som annars möjligtvis försvunnit. Det 

dubbla perspektivet gav dels en djupare analys med flera tydliga relationer och bidrog till ett 

självkritiskt förhållningssätt då arbetet utvärderades och bedömdes av kollegan. 

 

3.5.1 Identifiering och nyansering av teman 

Genom att analysera all text som placerats under samma kod kan texten ytterligare analyseras 

och genom tematisering tillskrivas olika teman eller relationer. På detta sätt kan textens kärna 

utkristalliseras och ställas i relation till teman som genomgått samma metodologi (Patton 

2002). Denna metodologi följer kodningens syfte om att främja en djupare analys av insamlad 

data (Patton 2002). Detta möjliggör även det Gibbs (2008) kallar att gå från en deskriptiv 

kodning till en analytisk kodning där texten genomgår en djupare analys. För att illustrera hur 

insamlad data genomgått tematisering ges ett exempel nedan: 

 

“Den (metoder & verktyg) typen av stöd den behövs i dom första projekten de första 1-2 åren 

efter 2 år är det ovanligt att man går den vägen, utan det är för de allra nyaste. Sen kanske 

det är specifika saker man behöver hjälp med och då går man till det som sitter hos individen 

och den erfarenhet som finns, hur ska vi behandla den här specifika situationen. Där är det 

erfarenheten som spelar in och är viktig, för där är det inte, det finns en gråzon och det är 

inte helt självklart hur saker skall hanteras, det är beroende på case till case” 

 

Denna mening har i analysarbetet ingått i flera teman. Främst har denna utsaga kopplats till 

temat Erfarenhet, som innehåller transkriberat material där respondenterna berättar om hur 

erfarenheten kan påverka kunskapsanvändningen. I detta citat framgår det hur respondenten 

menar att erfarenheten påverkar var man som junior konsult erhåller kunskap, där den lagrade 

kunskapen får en mindre betydelse när erfarenhetsgraden ökar. Samtidigt har detta uttalande 

kunnat kopplas till temat Kunskapsdelande och Personlig kunskap då rad 3-5 i citaten 

behandlar hur konsulten kan konsultera medarbetare och nyttja den personliga kunskapen som 

finns i dennes sociala nätverk.  Det har varit relevant att notera hur citat ofta kan ingå i flera 

teman för att undvika missvisande slutsatser. Patton (2002) påpekar att författare ofta endast 

tilldelar citat redan existerande teman, och missar därmed nya insikter. Det har därför varit 

viktigt att kontinuerligt återgå till det insamlade materialet för att söka utröna nya kopplingar 

och nya teman.  

 

I ett analytiskt syfte har det varit viktigt att söka samband mellan teman. Till exempel kan ett 

citat inom temat Kunskapsdelande beskriva hur konsulterna förhåller sig till olika typer av 



 

 

20 

 

kunskapsdelande, men samtidigt kan citat inom temat kultur kan ge en möjlig förklaring till 

denna inställning. Ett exempel på just detta demonstreras nedan: 

 

“Men när man är i medelklassen så kan jag det mesta själv. Och information hittar jag 

snarare hos medarbetare.” 

 

Citatet ovan beskriver hur den juniora konsulten värdesätter den egna personliga 

kunskapenoch väljer att erhålla information från medarbetare istället för att söka lagrad 

kunskap. Samtidigt har respondenten även gjort ett uttalande som har kopplats till temat 

Kultur: 

 

“Nej den är väldigt öppen det finns ingen makt här, frågar man så får man svar, nej men 

aahh, så är det.” 

 

En förklaring till respondentens inställning till kunskapsdelande kan således vara den interna 

öppenhet som karaktäriserar avdelningen. 

 

Genom det observerade temat, bestående av transkriberat material som genomgått kodning, 

identifieras faktorer som påverkar konsulternas kunskapsanvändande. Dessa faktorer 

analyseras sedermera genom att nyansera temat och utröna hur temat kan påverka 

kunskapsanvändandet på olika sätt, samt hur den kan bestå av olika nyanser. Denna 

analysprocess illustreras nedan med temat tid som ett exempel på hur ett observerat tema kan 

betraktas ur olika perspektiv: 

 

Tid som faktor kan angripas på olika sätt och kan anta olika påverkande samband med 

kunskapsanvändandet. Temat tid kan innehålla utsagor som givits olika koder. Konsulter kan 

till exempel uppleva att arbete med kunskapsdelande (en del av undersökningsmodellen) 

kräver onödigt mycket tid - kunskapsdelandet är då tidskrävande. Samtidigt kan ett effektivt 

arbete med kunskapsdelande generera mer tid åt andra arbetsuppgifter än det initiala sökandet 

efter relevant kunskap - kunskapsdelandet kan då vara tidseffektivt. Konsulter kan även 

uppfatta att det saknas tid till att ägna sig åt lagring av kunskap som erhållits från tidigare 

praktikfall - tidsbrist på avdelningen kan då uppfattas som en del av tidsfaktorn. Som det 

hypotetiska fallet med faktorn tid som exempel visar, består denna studies analys av en 

nyansering genom att söka efter variationer inom temats innehåll. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Semi-strukturerade djupintervjuer genererar ofta detaljerad information om respondenten och 

dennes åsikter (Gibbs 2008), vilket måste tas i beaktning genom att ha ett etiskt 

förhållningssätt till respondentens medverkande. Denna studie är inget undantag, då studiens 
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respondenter visade sig villiga att tala om känsliga ämnen, till exempel personliga 

uppfattningar om det praktiska arbetet med Knowledge Management inom KPMG samt det 

interna kunskapsdelandet. Det etiska förhållningssättet som studien antagit har utgått från 

Gibbs (2008) rekommendationer om ett etiskt analysarbete. Dessa riktlinjer betonar vikten av 

att: 

1. Erbjuda respondenterna om möjligheten att vara anonym, 

2. informera respondenten om studiens syfte och vad den ämnar undersöka, 

3. söka tillåtelse av respondenten att dokumentera och publicera insamlad data samt 

4. att upplysa respondenterna att de alltid besitter rätten att avsäga sig medverkandet i studien. 

Dessa punkter redogjordes för respondenterna innan intervjun började i syfte att skapa en 

ömsesidigt tillit mellan författarna och respondenterna som betonar deras integritet genom 

arbetsprocessen (Gibbs 2008). 

 

3.7 Metoddiskussion 
Empirisk överförbarhet 

Ett praktikfalls upplägg kommer inte vara ett annat identiskt. Det kan således endast bedömas 

relativt och situationsbaserat huruvida konsulten använder olika kunskaper. Detta leder först 

och främst till svårigheter att generalisera kring användandet. Det är också svårt att få 

konkreta svar från respondenten angående dess kunskapsanvändande om vid frågor som “hur 

arbetar du med kunskap”. Detta blir för generellt och kommer inte att ge den insyn i 

kunskapsarbetet som denna studie söker. Istället måste frågorna operationaliseras i relation till 

vårt teoretiska underlag. Det bör istället ställas frågor som “vad är det som gör att du 

använder personlig kunskap framför den lagrade kunskapen” eller “vilka orsaker finns det 

till att du använder lagrade kontra den personliga kunskapen”. Dessa frågor ger en mer 

detaljerad beskrivning och förståelse för vilka påverkande faktorer som spelar in i praktiska 

kunskapsanvändandet. 

 

Genom dessa djupintervjuer kan studien inte nå en generaliserbar slutsats, men 

undersökningen kan söka eftersträva substantive significance (Patton 2002) genom att kritiskt 

reflektera över data utifrån fyra punkter: 

1. Hur robust och konsekvent data stödjer våra slutsatser, 

2. hur fördjupar slutsatserna förståelsen för det studerade fenomenet, 

3. hur förhåller sig slutsatserna till annan forskning samt 

4. slutsatsernas värde (stödjs av annan forskning - confirmatory significans eller nya insikter - 

discovery significans) avseende studiens syfte (praktisk problemlösning eller bidra till teori). 

 

Patton (1990) menar att när de tre parter som tar del av studien - författaren, respondenterna 

samt referentgranskare är överens uppnår man denna substantiva signifikans. Dessa punkter 

återfinns i diskussionskapitlet nedan med en utvärdering av undersökningens slutsatser och 
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bidrag. Trots bristen av generaliserbarhet kan denna metod ändå ge läsaren en redogörelse för 

innehållets relevans och en metod för att utvärdera studiens bidrag genom en ständig 

återkoppling till dessa punkter. 

 

Analysprocess 

Vid en innehållsanalys uppstår risken att författaren av bekvämlighetsskäl tilldelar data i 

redan existerande koder och teman (Patton 2002). Detta kan skapa missvisande slutsatser och 

bör beaktas vid arbete med innehållsanalys. Det är därför viktigt att undvika en övertro på 

tidigare modeller och teorier eller redan skapade koder och teman då de ej behöver vara 

relevanta för denna undersöknings insamlade data. Genom denna metod kan nya mönster 

observeras som i sin tur kan generera ett mer rättvist resultat. Denna studies resultat bygger 

därför på ett iterativt arbete mellan insamlad data och teman och teorier. Arbetsprocessen har 

bestått av att växelvist studera insamlad data som kopplats till teorier och teman, för att sedan 

återgå till insamlad data där processen börjar på nytt. Gibbs (2008) påpekar vikten av att 

kontinuerligt återgå till insamlad data då möjligheten att genomföra meningsfulla analyser 

förutsätter en djup förståelse för de transkriberade intervjuerna. 

 

Trovärdighet 

Även då denna studies resultat ej kan generaliseras över en hel bransch, kan ett utförligt 

resonemang om resultaten och analysens kvalitet påverka pålitligheten. Att analysera data 

som genererats genom ett fåtal djupintervjuer kan anses meningslöst då respondenters utsagor 

kan ges obegränsade tolkningar och författarens egna övertygelser kan utgöra ett hinder för 

hur utsagorna bör tolkas. Insikten om att vissa tolkningar alltid är inkorrekta kan dock ge 

argument för metoder som ämnar minimera dessa risker (Gibbs 2008). Därför ges ovan 

beskrivning hur insamlad data genomgått elektronisk kodning av data samt hur detta material 

sedan analyserats i detalj. Detta skall ge andra författare en insikt i studiens metodologiska 

överväganden och minimera risken för inadekvata analyser eller felaktiga resultat. 

 

Att studiens insamlade data genererades av telefonintervjuer kan påverka resultatens 

trovärdighet. Genom att utföra telefonintervjuer missas den personliga interaktionen mellan 

intervjuarna och respondenten, vilket medför en tolkningsproblematik. Respondentens 

reaktion på frågeställningar, ansiktsuttryck och kroppspråk kan bidra till analysen av insamlad 

data. Denna information skulle kunna ha genererat ett rikare analysmaterial (Bryman & Bell 

2003). Samtidigt kan avsaknaden av den personliga interaktionen göra att respondenterna 

förhåller sig mer objektivt till frågeställningarna. Vid en personlig intervju finns risken att 

respondenten uppfattar att intervjuaren förväntar sig vissa svar och svarar därefter. Denna 

problematik kan undvikas genom en telefonintervju (Bryman & Bell 2003). 

 

Överförbarhet 
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En förutsättning för att denna studies metod skall kunna användas på andra håll är främst den 

kunskapsintensitet som måste infinna sig hos objektet. Om respondenterna som deltar i 

undersökningen inte har en grundläggande förståelse för Knowledge Management och 

kunskap är det svårt för respondenten att urskilja vad som är personlig och vad som är lagrad 

kunskap. Det visade sig tydligt i förintervjuerna då en av respondenter som inte arbetar lika 

kunskapsintensivt som den andra inte var lika medveten om kunskapsarbetet de utfört, de 

hade svårt att skilja på personlig och lagrad. Respondenten hade samtidigt svårt att skilja på 

information och kunskap, två begrepp som är när relaterade och ofta förväxlade. Så för att 

genomföra denna studie på en mindre kunskapsintensiv organisation krävs det en tydlig 

förklaring för respondenten över synen på kunskap och dess element. Den teoretiska grunden 

för denna studie är taget från Werr & Stjernbergs antagande om de typiska 

kunskapselementen. 

 

4. Resultat 
 

Här presenteras innehållet från de fyra intervjuer som genomförts med utgångspunkt i 

undersökningsmodellen, respondenterna är fördelade med siffror enligt följande: 

Junior (Respondent 1 & 2) 

Senior (Respondent 3 & 4)  

Alla citat presenteras ej i detta avsnitt, endast de mest relevanta citaten återfinns i detta 

avsnitt. Under varje tema presenteras därför relevanta citat från respektive respondent. 

Citaten presenteras i sin kontext i syfte att undvika förvanskning av respondenternas 

uttalanden där de mest relevanta styckena fetmarkerats 

 

 

4.1 Kunskapsanvändandet & Erfarenhet 
Respondent 1 

“Allt det jag kan gör jag mycket snabbare nu. Men det är fortfarande saker man måste fråga 

och då måste man gå samma vägar. Fast det är snarare kanske om man ska dra det att man 

använder seniora mer. I början kanske det var lättare frågor man behövde hjälp med. Och 

då kollar man mer i databaser. Men nu kanske det sitter mer inom sig själv” 

 

“Ja, jag tror att det är större behov av att använda databaserna när man är väldigt junior 

och när man är senior. För då måste man leta upp gamla case och ha när man säljer in nya. 

Men när man är i medelklassen så kan jag det mesta själv. Information hittar jag snarare 

hos medarbetare.“ 

 



 

 

24 

 

Respondenten uppfattade att de juniora konsulterna på avdelningen hade större behållning av 

den lagrade kunskapen. När erfarenheten sedan ökar börjar man successivt nyttja den egna 

personliga kunskapen i högre utsträckning. Respondenten uppger även att medarbetarens 

kunskap och expertis är den främsta kunskapskällan. 

 

“Som junior jobbar man mycket med Excel och Power Point och att analysera på en 

ganska detaljerad nivå men seniora jobbar mera med att läsa det man gjort och funderar 

mer i stort perspektiv.” 

 

Här förklarar respondenten hur arbetsuppgifterna skiftar när man befordras till senior konsult. 

Som senior konsult erhålls en ny roll i det praktiska arbetet som innebär en mer granskande 

funktion. 

 

Respondent 2 

“Vad gäller TS så är det nästan för hög utsträckning baserat på person till person dvs att 

du är med på case som junior och du lär dig längsmed vägen.” 

 

“Jag är beredd att skriva under på att ju mer senior man blir ju mer inser man hur lite man 

vet. Det finns olika svar på samma fråga. Ju äldre du blir ju mer tenderar du att nyttja det 

personliga nätverket. Någonstans så får man ju den här lite “bread and butter”-frågorna 

som det finns ett svar på, dom kan man svara mer på själv direkt. Men de mer komplexa 

frågorna, dom blir man bättre på att hantera ju mer senior man är. Man vågar inse att man 

måste prata med någon om det här. Ibland kan det vara en annan kollega bara för att 

ändra sin egen uppfattning.” 

 

Respondenten upplevde att det sociala nätverkets funktion i kunskapsdelandet hade en för hög 

betydelse i dagsläget. Detta uppgav konsulten även vara kopplat till konsultens erfarenhet, att 

det sociala nätverkets betydelse ökar med erfarenheten och används i syfte att komplettera sin 

egna personliga kunskap. Vidare förklaras hur erfarenheten också påverkar hur konsulten 

bearbetar kunskapen. Som senior konsult blir man effektivare i att behandla komplexa 

frågeställningar. 

 

“Mitt första år på Transaction Services fick man ta ett steg tillbaka. Då fick jag ha med mig 

en senior som var väldigt involverad, som nästan går jämsides. Nu kan jag sköta det själv och 

söker kunskap när det verkligen är svårt, när det är diffust eller kräver specialister. En sak 

som förändras för alla över tiden att när kunden ställer en svår fråga som man absolut inte 

kan svara på. Förut fick man fråga någon som kan, men nu kan jag släcka 25% av bara 

min erfarenhet och den kunskap man plockat längs vägen. Sen finns det alltid frågor som 

man inte har en susning om typ redovisning, då får man fråga någon avdelning.” 
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“Det beror lite på frågan men tidigare skulle jag säga att jag vände mig till folk till 90%, nu 

är det 40-50%. Och mer avgränsat till specialistfrågorna.” 

 

Respondenten uppfattar också att han inte använder den personliga kunskapen som finns hos 

medarbetare i samma utsträckning som förut, även fast han pekar på dess vikt i operativt 

arbete så anser han utnyttja sin personliga kunskap i högre utsträckning i nuläget. Detta må 

vara underförstått men han pekade samtidigt på att det inte finns någon direkt sanning i 

projekten vilket borde leda till att han söker medarbetare för att diskutera uppkommande 

problematik. 

 

Respondent 3 

“ja den största skillnaden. Efter 12 år har man ju byggt på sig lite erfarenhet själv också så 

att det kommer juniora kollegor till mig och känner sig väl mer säker på vissa saker att man 

inte behöver fråga dom mer erfarna mer mycket då man är själv där uppe så att säga. Aa så 

ja man får en annan roll helt enkelt. Men det är som du säger man är själv där uppe, man 

är mer projektledare och handledare åt de yngre.” 

 

Den seniora respondenten uppfattar att man som konsult erhåller nya arbetsuppgifter och 

roller med en högre hierarkisk ställning. 

 

Respondent 4 

“Den (metoder & verktyg) typen av stöd den behövs i dom första projekten de första 1-2 

åren efter 2 år är det ovanligt att man går den vägen, utan det är för de allra nyaste, sen 

kanske det är specifika saker man behöver hjälp med och då går man till de som sitter hos 

individen och den erfarenhet som finns, hur ska vi behandla den här specifika situationen. 

Där är det erfarenheten som spelar in och är viktig, för där är det inte, det finns en gråzon 

och det är inte helt självklart hur saker skall hanteras, det är beroende på case till case” 

 

“Jag tror absolut att erfarenhet hjälper till på så sätt att, för det mesta så gör man rätt saker 

från början man behöver inte ta omvägar för att träffa rätt i analysen. Man blir mer effektiv 

och man skalar bort saker man vet att man inte kommer att behöva.” 

 

Här förklarar en senior respondent hur den lagrade kunskapen har störst betydelse för juniora 

konsulter. I ett tidigt skede fungerar den lagrade kunskapen som ett initieringsmedel där den 

juniora konsulten får en grundkunskap om hur arbetet skall bedrivas, här skapas rutinerna och 

strukturerna i arbetet. Den juniora konsulten tar del av det gemensamma språket (Werr & 

Stjernberg 2003) som lägger en grund för framtida arbeten. 
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“De mer seniora de har mer erfarenhet och har svar på frågor och det är där man lär sig 

det allra mest när man kommer hit de första åren, och jag lär mig fortfarande av de seniora 

medarbetarna men även av de juniora. Så det går åt bägge håll och det är lite så det ser ut 

här.” 

 

De seniora konsulterna med mer erfarenhet var en viktig resurs tidigt i de juniora konsulternas 

karriär. Denna roll som en källa för kunskap stannar kvar hos den seniora konsulten och det 

sociala nätverkets betydelse för kunskapsdelandet är hög. 

 

Erfarenheten påverkar hur respondenterna erhåller, bearbetar och delar kunskap. 

Respondenterna menar att den lagrade kunskapen har en större roll för de juniora konsulterna 

(Erhålla). De seniora konsulterna blir mer effektiva på att bearbeta tidigare kunskap till sin 

nya kontext (bearbeta). De seniora konsulterna får en ny roll och förväntas att mer aktivt 

arbete med kunskapsdelande (dela).

 

4.2 Kunskapsanvändandet & Personlig kunskap 

Respondent 1 

“Det kan vara sjukt bra att använda tidigare fall. Det finns mycket man kan använda av det 

gamla men man måste lära sig att använda det (tidigare praktikfall) för att upprätthålla 

databaserna. Men jag tror om jag ser på mig själv så skulle jag nog känna mig lite tvek på 

att använda dom. Fråga mig inte varför jag inte gör det.” 

 

På en fråga om lagrad kunskap berättar en junior konsult att han känner ambivalens i att nyttja 

den lagrade kunskapen. Han framför vikten av att, med den egna personliga kunskapen, kunna 

bearbeta den lagrade kunskapen i syfte att göra den överförbar till aktuella fall. Den egna 

personliga kunskapen är viktig i hur effektivt man använder den lagrade kunskapen. 

 

“ja den är väl ganska stor, från fall till fall det är väl. Det varierar ganska mycket på hur 

benägna folk är att dela med sig alla är väldigt benägna att dela med sig om man frågar. 

Men det kan skilja sig som faktiskt. Ibland kommer det fram utan att man aktivt söker sig efter 

kunskapen. Men annars så har vi ju ganska, alla är fruktansvärt duktiga, frågar man får 

man reda på svar. Men i vilken utsträckning man behöver det är, ja det vet jag inte riktigt.” 

 

På en fråga om medarbetarnas betydelse menar respondenten att alla medarbetare generellt 

sett är benägna att dela kunskap. Denna personliga kunskap är en viktig kunskapskälla för 

både juniora som seniora konsulter. 
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Respondent 2 

“Du utgår alltid ifrån det du kan själv. Man har vissa branscher som jag kan väldigt väl. Jag 

är snarare den person som folk ringer till. Vi ser aldrig att en medarbetare sitter på all 

kunskap som krävs för ett projekt. Det är väldigt komplext. Jag tror att det man själv tillför, 

vi har specialister och generellister tex jag, jag kan lite om väldigt mycket” 

 

“Jag hos oss skulle jag säga att det är den absolut viktigaste källan till kunskap vi har, vår 

personal. Det är lite så KPMG är riggat. Bara för att man klarar av bolag A i revision så 

kanske man inte klarar av bolag B” 

 

“Mycket handlar om att tillämpa allt man har fått med sig på att möta en ny situation. För 

oss kommer det nog alltid handla om att kunskapsöverföring oss emellan. I projekten och 

inom avdelningen. Man kommer och frågar och diskuterar olika saker. Det är vår produkt.” 

 

Samtliga uttalanden angående den personliga kunskapen från denna juniora respondent 

framhöll vikten av medarbetarnas kompetens. Samtidigt menar respondenten att man alltid 

utgår från sin personliga kunskap i det praktiska arbetet. Han konstaterar att den personliga 

interaktionen med medarbetare alltid kommer att vara den viktigaste formen av 

kunskapsdelande. 

 

Respondent 3 

“Ja men det här är ju som jag var inne på tidigare, det är då medarbetare och kollegor som 

man vet vart insatta i liknande branscher eller kan just det här om det skulle vara ett 

redovisningsproblem eller ett skatteproblem. Man går till dom kollegor eller de som man i 

alla fall tror sitter på den här kunskapen.” 

 

“Det är nog organisationen i sig, att det alltid finns, i princip alltid med det vi jobbar med, 

alltid finns expertis runt omkring som man kan använda sig av. I och med att det är högt i 

tak kan man alltid gå runt och fråga.” 

 

Denna seniora respondent framhäver också medarbetarnas kompetens som den mest 

betydande kunskapskällan inom avdelningen. Han pratar också om den rådande öppenheten 

emellan medarbetarna och att det alltid är möjligt att få hjälp oavsett problematik. 

 

Respondent 4 

“Alltså jag tror som du var inne på tidigare den lagrade kunskapen det strukturkapital som vi 

har det är väldigt kort tid som man använder det. Man kommer väldigt snabbt in i och 

förstår att den personliga kunskapen är det viktiga, den expertis man har själv. Det är 
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snabbare och det ger mer att diskutera söka svar hos en medarbetare än att gå till någon 

databas någonstans och älta och försöka hitta svar på en fråga.” 

 

“Sen på senior nivå blir den helt avgörande hur man, på vilket sätt man hanterar projekten 

och hur man uppfattas mot kunderna. Då är det väldigt lite lagrad kunskap man använder. 

Alltså inte strukturerat utan den sitter hos individen, det är hos individen, det är det kunden 

anlitar snarare än varumärket skulle jag säga.” 

 

Här menar respondenten att den lagrade kunskapen används initialt och att det succesivt 

övergår till mer personlig kunskapsanvändning. Fördelen i den personliga är att det går 

snabbare och man slipper leta i databassystemen. Han pekar också på att det är den 

individuella expertis hon konsulten som kunden anlitar. Kunskapen finns inom individerna, 

inte på ett strukturerat organisatoriskt plan. 

 

De mest relevanta uttalanden angående den personliga kunskapen var de som pekade på 

vikten av det sociala nätverket, fokus låg genomgående på att kunskapen är sparad hos 

individen och att medarbetarna föredrar denna kunskapskälla framför att använda sig av den 

lagrade kunskapen i databaser eller dylikt. Nedanstående citat är utvalda i empirin för att de 

visar på just det typiska användandet av personlig kunskap som var genomgående under 

intervjutillfällena.

 

4.3 Kunskapsanvändandet & Lagrad kunskap 

Respondent 1 

“Men problem och sånt hittas sällan svar på i databaser och sånt, de är snara till för hur 

man ska göra saker. här är mer ska det vara så här eller ska det inte vara så, det är inga 

flytande gränser där man säkert behöver mer faktisk tidigare kunskap.” 

 

“Ja jag tror att det är större behov av att använda det (databaserna) när man är väldigt 

junior och när man är senior. För då måste man leta upp gamla case och ha när man säljer 

in nya.” 

 

Respondenten påpekar ett samband mellan erfarenhet och den lagrade kunskapen, där den 

lagrade kunskapen blir viktigast när man är junior och senior. Som senior menar dock 

respondenten att gamla case är viktigt i marknadsföringssyfte. Databasen innehåller, enligt 

respondenten, inga svar på problem som kan uppstå utan lägger endast en grund för hur det 

praktiska arbetet skall hanteras. 

 

Respondent 2 
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“När du ska analysera den här delen så kan du göra såhär, på olika sätt. Kanske tio exempel 

på hur folk har gjort. Man försöker bygga ett bibliotek av olika angreppssätt. Så vi försöker 

bygga lite tidigare så att man inte bara är beroende av att man har gjort många case. Men 

jag tror att för oss kommer det alltid vara 75% av kunskapen kommer från case.” 

 

“Ja precis även om man tittar på rapporter så räcker dom bara en bit. Man eftersträvar den 

här kloka tanken. Dom som är mer reflekterande. Allt är inte ett och ett och ibland behöver 

man lyfta det en nivå och i den här branschen så är det viktigt att förstå typ 

underleverantörerna och sen okej, gräva i detaljerna själv.” 

 

Denna juniora respondent menar att kunskapen till störst del skapas och utvecklas under 

projekt. Detta arbetssätt och förhållande till kunskap menar respondenten troligtvis kommer 

bestå. Den personliga kunskapen kan erbjuda mer reflekterande insikter vid arbete med 

komplexa frågor.   

 

“Så det finns möjlighet om jag får jobb i ett projekt i en bransch så kan jag ju söka i den 

här databasen och hitta tidigare projekt och ta kontakt med dom som varit med i dom 

projekten.” 

 

Här förklarar respondenten en viktig funktion som den lagrade kunskapen har i arbetet med 

kunskap. I denna avdelning fungerar den lagrade kunskapen som en källa för att nå de 

personer som besitter den kunskap som krävs. 

 

Respondent 3 

“Ja jag tror nog att alltså inom KPMG har vi extremt mycket strukturkapital, men kanske 

dåliga ibland att utnyttja det som finns, det kan vi nog bli mycket bättre på. Så vi slipper 

uppfinna hjulet på nytt så att säga.” 

 

“Ja alltså det krävs ju en hel del arbete, det är ju sånt vi jobbar med, alltså best practice i 

vissa typer av analyser och sånt, men sen kanske det inte alltid finns tillgängligt för alla och 

alla kanske inte känner till det så det kanske är mycket handlar om att visa att det här 

strukturkapitalet finns.” 

 

Denna seniora respondent ser möjligheterna med att använda den lagrade kunskapen, som han 

medger att man tidigare inte utnyttjat. Strukturkapitalets existens kan därför behöva erkännas 

för att få medarbetare att arbeta med den lagrade kunskapen. 

 

Respondent 4 
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“Det är otroligt viktigt med Knowledge Management och det är någonting som vi jobbar 

alldeles för lite med, på ett strukturerat sätt, vi jobbar väldigt mycket i projektform och det 

är “On the job training”. det är så vi jobbar.” 

 

“Vi har ju, vi sparar på ett mer eller mindre strukturerat sätt allt det vi gör, alla rapporter 

och analyser finns ju sparade och vi har också ett system där vi så att säga områdesvis 

katalogiserar analyser så att när man kommer in som ny om man har en för att ge ett 

exempel man ska göra en rörelsekapitalsanalys som man inte gjort tidigare då kan man gå 

till ett ställe där vi har samlat exempel på hur man kan göra den här. Då kan man läsa på 

och så här kan man göra, det finns mer eller mindre standardiserat hur det ska gå till kan 

man säga.” 

 

Här beskriver respondent 4 dels hur viktigt Knowledge Management är samtidigt som han 

pekar på att de arbetar alldeles för lite med utveckling kring det. Han menar att de inte arbetar 

på ett strukturerat sätt, att det inte finns tydliga rutiner och processer i hur arbetet med lagrad 

kunskap kan utföras. Konsulterna lär sig genom att observera och rådfråga kollegor under 

projektens gång. Han beskriver också hur deras databassystem fungerar, vilket innehåll som 

finns att åtkomma och hur den juniora konsulten kan ha användning av den. Databasen tycks 

vidare fungera som en sorts manual i hur rutinbaserade uppgifter kan hanteras. 

 

Den lagrade kunskapen hjälper mindre erfarna konsulter att lära sig hur man skall arbeta med 

liknande projekt. Det finns en delad uppfattning hos de seniora konsulterna om att denna 

kunskapskälla används för lite. Den personliga kunskapen anses vara det viktigaste 

kunskapskällan

 

4.4 Kunskapsanvändandet, Delande & Överförbarhet 

Respondent 1 

“Men när man är i medelklassen så kan jag det mesta själv. Och information hittar jag 

snarare hos medarbetare.” 

 

Respondent 2 

“Angående olika typer av kunskap så har det hittils gått väldigt mycket från person till 

person och man lär sig i det praktiska. Problemet med det är att du är väldigt beroende på 

vem du hamnar med. Vissa är inte bra på att lära ut, vissa är inte särskillt intresserade av att 

lära ut. Det finns en viss riska att juniora får enkla uppgifter och inte få någon utveckling för 

att de seniora är ointresserade av att lära ut.” 
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Angående kunskapsdelande förklarar de juniora konsulterna att den personliga kunskapen 

som finns hos medarbetarna är viktigast. Det sociala nätverket har en stor betydelse i denna 

avdelning. 

 

“Från ett Human Resources perspektiv så ju mer senior du är så ju mer förväntas det att du 

ska dela med dig av kunskap neråt.” 

 

Kunskapsdelande blir viktigare när man når en högre erfarenhetsgrad. Med den nya rollen 

som den seniora konsulten tillskrivs förväntas ett mer aktivt arbete med kunskapsdelande, där 

man främst arbetar med att dela med sig av kunskap nedåt i hierarkin. 

 

“Sen så har vi kanske inte så mycket formella, vi dokumenterar inte så mycket av det vi gör 

på ett kunskapsöverföringsperspektiv.” 

 

Respondenten medger att avdelningen inte arbetar med lagrad kunskap på ett strukturerat sätt. 

Bristen i kunskapsmaterialets överförbarhet främjar ej kunskapsdelande via den lagrade 

kunskapen. 

 

Respondent 3 

“Ja från fall till fall, men, ehh, även om vi inte har tillgång till rapporten i sig så går det 

nästan alltid att hitta personer som var med så att säga så man kan diskutera det” 

 

Då den lagrade kunskapen kan brista i överförbarheten eller då kunskapsmaterial ej kan 

åtkommas finns den personliga kunskapen i form av medarbetarnas expertis alltid att nyttja. 

 

Respondent 4 

“Vi borde jobba än mer strukturerat än vi gör idag, eftersom det är, det vi var inne på det är 

otroligt viktigt för att vi är ett kunskapsföretag och vi jobbar med kunskap, vi har 

medarbetare som är otroligt ambitiösa som vill lära sig och vill bli bättre och de vill bli 

bättre snabbt och det kan vi åstadkomma genom att vara mer strukturerade i vår 

kunskapsöverföring och vi får den responsen från alla medarbetare, att alla vill ha mer 

feedback.” 

 

Ett annat exempel på strukturerad kunskapsdelande är, enligt den seniora respondenten, den 

feedback och återkoppling som medarbetarna ges efter utfört arbete. Respondenten betonar 

även varför kunskapsdelandet är viktigt för företaget. Avdelningen är kunskapsintensivt och 

arbetar med att sälja kunskap. 
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“Det är en total öppenhet när det gäller att dela med sig, och det finns egentligen inget skäl 

att inte dela med sig, det är väl om man inte har tid i så fall, då får man ta det vid ett annat 

tillfälle, annars finns det ingen orsak att inte dela med sig.” 

 

Respondenten påpekar även att kunskapsdelning ej skall försummas. Avdelningen präglas av 

en öppenhet som gör kunskapsdelningen till en självklarhet. Det enda hindret kan vara den 

tidsbrist som råder. 

 

Samtliga respondenter menar att kunskap delas bäst via interaktioner med andra medarbetare. 

Den lagrade kunskapen fungerar som ett medel för att nå den personliga kunskapen.

 

4.5 Kunskapsanvändandet, Kultur & Struktur 

Respondent 1 

“Nej den är väldigt öppen det finns ingen makt här, frågar man så får man svar, nej men 

aahh, så är det.” 

 

Uppfattning om seniora medarbetare: 

“Ja herregud, dom är grymma.” 

 

Det finns en stor öppenhet inom organisationen enligt respondenten, det intressanta är 

uppfattningen kring avsaknaden av makt inom organisationen Självklart finns det 

maktförhållanden men respondenten tolkar möjligtvis begreppet makt som ett negativt 

fenomen och väljer därför att inte diskutera dess påverkan. 

 

Respondent 2 

“Det finns en viss risk att juniora får enkla uppgifter och inte få någon utveckling för att de 

seniora är ointresserade av att lära ut. Så nu jobbar vi med att försöka strukturera upp det 

här t.ex. att vi sätter ihop en templaterapport.” 

 

“Och där är det mycket kunskap man får längs vägen och dela med sig neråt. Sen 

ovilligheten att dela med sig. Jag skulle tro att de flesta är villiga att dela med sig men det 

tar tid. Någonstans har man alltid ett val där. Ska jag förklara för den juniora eller ta över? 

Det är en personlighetsgrej. Folk reagerar olika på stress.” 

 

“Ja, vi sjunker ju om vi inte spelar på det sättet.” 
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”det är lite olyckligt att vi just nu saknar folk på mittennivån och optimalt för oss är nog att 

vi nästan är som en cylinder, nästan lika många på alla nivåer.” 

 

Denna juniora respondent har tidigare yttrat sig om tidsbristens påverkan på 

kunskapsdelningen. Här menar han att de flesta inom avdelningen ändå är villiga att dela med 

sig av sin kunskap. Den påverkande faktorn är dock fortfarande en fråga om tidsbrist. På en 

följdfråga om öppenheten som råder och dess betydelse inom avdelningen menar han att en 

öppen kultur är vitalt för företagets fortlevnad. 

 

Respondent 3 

“Ja jag kanske ska vara försiktig med ordet hierarki, alltså på pappret där de visar de olika 

nivåerna så är det ganska tydlig hierarki, däremot inom organisationen skulle jag säga att 

det är ganska högt i tak och ingen hierarki finns egentligen.” 

 

“Det är nog organisationen i sig, att det alltid finns, i princip alltid med det vi jobbar med, 

alltid finns expertis runt omkring som man kan använda sig av. I och med att det är högt i 

tak kan man alltid gå runt och fråga.” 

 

”Nej men det kan ju vara så att man blir ju ganska attraktiv efter några år på kpmg, det är 

många som försvinner efter några år och försvinner det många samtidigt kan det bli som ett 

timglas istället.” 

 

Denna seniora respondent förstärker bilden av en kultur som främjar kunskapsdelning. Han 

påpekar även att strukturen präglas av en låg hierarkisk betoning. Den hierarkiska ordningen 

är en maktfördelning som endast existerar formellt i dokument. 

 

Respondent 4 

“I stora drag så tror jag att vi är en relativt homogen avdelning, vi jobbar på ett liknande 

sätt, sen finns det individuella skillnader och det kommer alltid att finnas en del personer här 

är mer strukturerade och planerar arbetet på ett mer effektivt sätt.” 

 

“Jag lär mig fortfarande av de seniora medarbetarna men även av de juniora, så det går åt 

bägge håll och det är lite så det ser ut här.” 

 

Även denna seniora respondent beskriver ett öppet arbetsklimat som främjar ett aktivt 

kunskapsdelande. 

 

En organisationskultur som främjar ett aktivt kunskapsdelande är viktigt. Respondenterna 
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värdesätter ett samarbete mellan hierarkiska nivåer för att utöka kunskapsbasen.

 

4.6 Kunskapsanvändandet & Tidsfaktorn 

Respondent 1 

“Först så är systemet ganska nytt och det måste fungera så det inte är nere varje gång man 

ska försöka gå in. Men generellt så kanske det är tidsbrist. Tråkigt. Massa gamla saker. 

Man är nog mer sugen på att sätta igång med något nytt än att ta reda på det gamla.” 

 

På en fråga om användning av den lagrade kunskapen förklarar denna juniora respondent 

varför han föredrar att nyttja den personliga kunskapen. Den generella orsaken är tidsbrist. 

 

Respondent 2 

“Jag skulle tro att de flesta är villiga att dela med sig men det tar tid. Någonstans har man 

alltid ett val där. Ska jag förklara för den juniora eller ta över? Det är en personlighetsgrej. 

Folk reagerar olika på stress.” 

 

“Jag har försökt att anpassa mig själv, men det är väldigt lockande ibland om en junior 

ställer en fråga som tar lång tid så är det nästan enklare att säga att man tar det själv. Men 

då lär sig inte den juniora själv.” 

 

Den andra juniora konsulten menar att tidsbristen, utöver att påverka användandet av den 

lagrade kunskapen, även påverkar kunskapsdelningen. Han beskriver en vertikal 

kunskapsdelning där seniora konsulter ibland finner det tidskrävande att förmedla kunskap 

nedåt i avdelningen. 

 

Respondent 3 

“Ja alltså det är sådant som också tar mycket tid att sammanställa, best practice saker eller 

vad det nu må vara.” 

 

Den lagrade kunskapen är dels som respondent 1 uttryckte sig tidskrävande att använda, men 

respondent 3 menar samtidigt att det är tidskrävande att också sammanställa denna kunskap 

för att användas som modeller eller verktyg. 

 

Respondent 4 

“Hos oss är det ganska enkelt, det beror på att vi har ett högt tryck på generellt sätt, med 

projekt som vi jobbar med, vi prioriterar alltid kundprojekt och tillfredsställer kunderna och 

det de vill ha och allt det andra kommer i andrahand och tyvärr blir det så ofta att vi 
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prioriterar ned att på ett strukturerat sätt jobba med, aa om vi kallar det Knowledge 

Management eller kunskapshantering.” 

 

“Det är snabbare och det ger mer att diskutera söka svar hos en medarbetare än att gå till 

någon databas någonstans och älta och försöka hitta svar på en fråga. Det kan bero på att 

det är ont om tid i våra projekt så att vi drivs av att få snabba svar då är det enklast och 

snabbast att gå till en medarbetare och diskutera frågeställningen med denna.” 

 

Även respondent 4 menar att tidsbristen påverkar användandet av den lagrade kunskapen. 

Man finner det enklare och mer tidseffektivt att rådfråga medarbetare än att nyttja databaser. 

Han säger också att arbete med Knowledge Management generellt sätt nedprioriteras av 

denna anledning. 

 

En tidsbrist påverkar arbetet med erhållande och delandet av kunskap. Att använda lagrad 

kunskap uppfattas som tidskrävande. Kunskapsdelandet mellan konsulter kan även påverkas 

negativt av denna faktor

 

4.7 Kunskapsanvändandet & systemfunktion 

Respondent 1 

“Jag vet inte. Först så är systemet ganska nytt och det måste fungera så det inte är nere 

varje gång man ska försöka gå in.” 

 

Respondent 4 

“Om vi behöver fråga något som är branschspecifikt då kan man behöva leta lite längre, 

där saknar vi struktur på vem som gjort vad i tidigare case, där måste man leta lite grann.” 

 

En junior och en senior diskuterade också hur funktionaliteten i databasen påverkar i vilken 

utsträckning den är användabar och prefererad. Det finns uppfattade brister i åtkomsten till 

kunskap samt vem som besitter denna kunskap. 

 

Den nya databasen är sårbar för tekniska fel. Kunskapsinnehållet i databasen uppfattas sakna 

viss struktur.
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5. Analys 
Analyskapitlet består av reflekterande avsnitt där det empiriska utsagorna nyanseras och 

bryts ned i syfte att skapa en djupare bild av de teman och relationer som observerats. 

Kapitlet inleds med en analys av erfarenhetsfaktorn, för att sedermera landa i en analys av 

faktorerna kultur & strategi, tid samt system.

 

5.1 Erfarenhetens betydelse 

5.1.1 Erhållande 

Konsulternas kunskapsanvändning tar i denna studie sin början i vart och hur konsulten 

erhåller sig kunskap. Werr & Stjernberg (2003) framhöll vikten av det gemensamma språket 

som den lagrade kunskapen kan skapa i arbete med kunskap och Knowledge Management. 

Samtliga respondenter vidhöll att den lagrade kunskapen var av störst vikt för de juniora 

konsulternas initiala arbete på Transaction Services. Där hämtar de mallar och tar del av 

praxis gällande rapporternas utformning och tidigare projektfall. Det framgick tydligt att de 

juniora konsulterna värdesatte kunskapsformen modeller och verktyg (Werr & Stjernberg 

2003) högre än de tidigare praktikfallen i deras praktiska arbete med lagrad kunskap. Den 

lagrade kunskapen i form av modeller och verktyg kan därmed bli en introduktion för den 

juniora konsulten till det gemensamma språket, här bygger den juniora upp rutiner och 

strukturer för sitt arbete vilket uppfattades vara en viktig funktion. Modeller och verktyg är 

även den del av den lagrade kunskapen som kräver mindre kontextualiserande och 

anpassningsförmåga hos konsulten än de tidigare praktikfallen. Detta kan förstås genom 

Dennis & Kos (2011) resonemang om hur seniora konsulter med mer erfarenhet lättare kan 

filtrera och anpassa den lagrade kunskapen till andra kontexter. Den del av den lagrade 

kunskapen som består av tidigare praktikfall kan därför användas i större utsträckning av mer 

erfarna konsulter som besitter en mer välutvecklad förmåga att anpassa och överföra kunskap 

till aktuell kontext.  

 

Studien har utgått från att den personliga kunskapen är intangibel och besitts därför endast av 

individen (Werr & Stjernberg 2003). Det framgick tydligt att den personliga kunskapen kunde 

indelas in i två olika beståndsdelar - den egna personliga kunskapen samt den personliga 

kunskap som finns hos medarbetare. Werr & Stjernberg (2003) noterade denna distinktion 

men betonade inte denna divergens. På Transaction Services visade det sig att den egna 

personliga kunskapen fick en allt större roll när konsulten blev mer erfaren. När 

respondenterna diskuterade kring den personliga kunskapen drevs diskussionen genast till 

medarbetarnas oumbärliga kompetens. Samtliga respondenter framhöll medarbetarnas 
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kunskap som den viktigaste kunskapskällan vid erhållande av kunskap, inför och under det 

praktiska arbetet. Denna inställning till den personliga kunskapens betydelse och relevans är, 

enligt Dennis & Ko (2011), vanligt i företag som arbetar efter en personalization strategy. 

Kunskap behöver dock inte alltid erhållas från externa källor. Respondenterna menar att en 

viktig del av kunskapsutvecklingen är att arbeta i projekt, där man dels har tillgång till de 

seniora konsulternas personliga kunskap, men även en chans att själv utveckla sin egen 

kunskap genom att tackla de problem man möter i praktiskt arbete. Givet projektformen i det 

praktiska arbetet kan juniora och seniora konsulter erhålla kunskap från varandra, och en 

senior respondent betonar att det inte alltid är den juniora konsulten som erhåller kunskap från 

den seniora, utan att de seniora konsulterna samtidigt lär sig av de juniora.  

 

Erfarenheten kan påverka vart konsulterna söker och erhåller kunskap, men en viktig faktor 

som respondenterna framhöll var att det är syftesberoende. Problemens komplexitet anger 

respondenterna vara en avgörande faktor. De mer komplexa frågorna löses bäst genom att 

konsultera medarbetare medan simplare uppgifter kan lösas med hjälp av databaser. Werr & 

Stjernberg (2003) förklarade hur den lagrade kunskapens två olika komponenter, av deras 

olika karaktäristiska, kan användas i olika syften. I ett projekt kan metoder och verktyg 

användas i syfte att skapa en rapportstruktur medan de tidigare praktikfallen kan ge 

inspiration för problemlösningar (Werr & Stjernberg 2003). De juniora konsulterna hade som 

nämnt störst behållning av metoder och verktyg, vilket fyller ett specifikt syfte. Erfarenheten 

behöver därför inte vara den avgörande faktorn, det kan snarare vara de arbetsuppgifter som 

de två olika konsultgrupperna har som avgör vart man erhåller kunskap. Seniora konsulter har 

en mer administrerande roll (Cross et al. 2001) vilket kan göra att de inte behöver söka 

kunskap bland metoder och verktyg i lika stor utsträckning som de juniora konsulterna.  

 

5.1.2 Bearbetande 

Dennis & Ko (2011) menar att seniora konsulter lättare kan anpassa, filtrera och 

kontextualisera kunskap till aktuella problem. På avdelningen Transaction Services uppger 

respondenter från båda konsultgrupperna att erfarenheten påverkar hur man ser på 

problemlösning. Med erfarenheten uppges det medfölja en insikt om hur frågor sällan har ett 

givet svar. Den egna personliga kunskapen får en större roll när konsulterna blir mer erfarna. 

Både de juniora och seniora respondenterna uppgav att erfarenheten påverkar hur 

effektiviteten i arbetet med kunskap. Detta kan ses i ljuset av Dennis & Kos (2011) påstående 

om hur seniora konsulter lättare kan anpassa och kontextualisera befintlig kunskap. En senior 

respondent menar även att man med erfarenheten finner det enklare att filtrera relevant 

kunskap som kan göras användbar.  
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Vid bearbetande av kunskap är det även aktuellt att skilja mellan bearbetande av två olika 

typer av kunskap - bearbetande av personlig samt lagrad kunskap. Samtliga konsulter menade 

som nämnt att de hellre söker den personliga kunskapen hos medarbetaren för att det är just 

lättare att anpassa och kontextualisera denna kunskap till aktuellt fall än den lagrade. Detta 

framförallt hos de seniora konsulterna som arbetar mer med värderingsfrågor där det 

prefereras en högre form av personlig kunskap. De junioras arbete visade sig främst vara 

fokuserat till att utföra standardiserade analyser och rapporter där det inte finns lika stort 

tolknings- och värderingsutrymme som hos de seniora. Den personliga kunskapen som finns 

hos medarbetarna kan anses lättare att bearbeta när problematikens komplexitet ökas. 

Bearbetande av medarbetares kunskap kräver ofta social interaktion. Vid dessa tillfällen kan 

medarbetare betona eller lägga större vikt vid centrala delar i kunskapen, detta kan underlätta 

konsultens filtrering av kunskapen. Det finns en risk att denna möjlighet inte alltid återfinns i 

de dokument som utgör den lagrade kunskapen. 

 

5.1.3 Delning 

Dunfords (2000) observerade hur seniora konsulter visar sig mer ovilliga att dela med sig av 

kunskap. Detta styrks ej av denna studies empiri, där samtliga respondenter framhöll de 

seniora konsulterna som en viktig del i avdelningens kunskapsdelande. Konsulternas 

erfarenhet tycks kunna påverka kunskapsdelandet, där de seniora konsulterna utför denna 

uppgift i större utsträckning än de juniora konsulterna. Men erfarenheten är starkt kopplat till 

de roller och arbetsuppgifter som utlovas vid högre befattningar. Som senior konsult i 

Transaction Services tillskrivs konsulten en annan roll som medför nya arbetssätt och 

förhållande till kunskapsanvändande som förutsätter ett mer aktivt arbete med framförallt 

kunskapsdelande. Det tycks snarare vara den nya rollen som tilldelas konsulten som påverkar 

kunskapsdelandet än enbart erfarenhetsgraden. Denna nya roll menar Cross et al. (2001) 

medföra mer strukturerande arbetsuppgifter som blir en följd av att arbeta som gruppledare, 

detta påverkar således arbetet med kunskapsdelandet. Seniora konsulter hamnar enligt Cross 

et al. (2001) därför i utkanten av det sociala nätverket när man skall söka kunskap hos 

medarbetare. I denna undersökning uppvisades dock ett motsatt beteende. De seniora 

konsulterna var en högt uppskattad källa för kunskap hos de juniora och det vertikala 

kunskapsdelandet ansågs vara en viktig funktion som de seniora uppfyllde. 

 

Utifrån Nonaka & Takeuchis (1995) kunskapsöverföringsprocesser kan det inom avdelningen 

noteras två huvudsakliga delningstyper - Socialization och Externalization. Det direkta 

kunskapsdelandet, där kunskap delas via sociala interaktioner, både internt mellan 
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medarbetare och externt med kunden har identifierats som den tydligaste arbetsmetoden för 

avdelningen. Både de juniora och seniora konsulterna framhöll som nämnt det direkta 

kunskapsdelandet (Socialization) som den mest effektiva och snabbaste metoden. Dennis & 

Ko (2011) menar att detta förhållningssätt är vanligt i företag som har en personalization 

strategy. Werr och Stjernberg (2003) beskriver också hur denna strategi återfinns tydligast hos 

företag som erbjuder högkvalitativa tjänster som ej är standardiserade och passar därmed bra 

in på avdelningen Transaction Services som nu även har klassificerats som en 

kunskapsintensiv verksamhet efter Alvessons (2004) kriterier. Detta innebär att sociala 

nätverk får en större roll och det indirekta kunskapsdelandet (Externalization) används främst 

i syfte att nå den personliga expertis som finns hos medarbetarna. En junior och en senior 

konsult delade uppfattningen att den dokumentationen som görs från personlig till lagrad inte 

utförs utifrån ett överföringsperspektiv, alltså så dokumenteras projekten mer som en 

traditionell dokumentation bara för att finnas tillgängligt istället för att strukturera på ett 

sådant sätt som underlättar för andra medarbetare att ta del av detta och överföra det till 

dennes problemkontext. En senior respondent påpekade som bekant hur konsulternas 

erfarenhet förbättrar hur effektivt man filtrerar relevant kunskap. Detta bearbetandeskoncept 

kan även användas i ett delandesperspektiv. Seniora konsulter bör alltså kunna ägna sig åt en 

mer effektiv indirekt kunskapsdelande än de juniora konsulterna. Denna reflektion finner inte 

stöd i studiens empiri, vilket sannolikt kan förklaras av den nämnda 

kunskapsdelandesstrategin som utgår från det sociala nätverket.  

5.2 Andra påverkande faktorer 

5.2.1 Kultur och struktur 

Syed-Ikshan & Rowland (2004) förklarade hur en kultur som värdesätter kunskapsdelande 

högt kan ha en positiv inverkan på arbetet med Knowledge Management. Respondenterna gav 

en enhällig bild om att det råder en intern öppenhet på avdelningen. Den interna öppenheten 

uttryckte sig främst i konsultens möjlighet att rådfråga kollegor inom ett stort spann i 

avdelningen. Oavsett om konsulten söker kunskap vertikalt eller horisontellt upplevs 

medarbetaren vara villig att svara och dela med sig för att lösa gällande problematik. Denna 

öppenhet upplevs vara en stor del i den kultur som råder och ses som en fruktsam strategi för 

en kunskapsdelande kultur (Syed-Ikshan 2004). Ytterligare en nyans av öppenhet är 

beskrivningen högt i tak, denna syftar på avsaknaden i starka hierarkier. Denna nyans kan 

skiljas från den interna öppenheten då uttrycket snarare syftar på möjligheten att fritt kunna 

uttrycka åsikter, medan öppenheten handlar om möjligheten att konsultera medarbetare. 

Hierarkin och makten som efterföljs är inte helt avsaknad men spelar en mindre roll och fyller 

ett mer formellt syfte. Det upplevs råda en öppenhet mellan chefer och associates där 
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frispråkighet och jämlikhet råder, något som också upplevdes vitalt för en fungerande 

arbetsprocess enligt respondenterna.  

 

Rai (2011) menar att organisationskulturen kan uppdelas i formell och informell kultur. Den 

formella kulturen kan förstås genom att studera avdelningens struktur. En respondent 

beskriver organisationsstrukturen som ett timglas, med ett högt antal juniora respektive 

seniora konsulter med ett fåtal personer i mellanskiktet. Anledningen till denna struktur råder 

kan vara att juniora konsulter som arbetat inom KPMG under en tid blir eftertraktade på 

arbetsmarknaden och väljer att byta jobb, vilket gör att det saknas konsulter i mellanskiktet. 

Denna struktur med mindre konsulter i mellanskikten kan göra att den nya konsulten måste 

söka sig högre upp i hierarkin för att erhålla sig kunskap. Den initiala tiden i organisationen 

formar också de juniora konsultens arbetssätt - det blir naturligt att arbeta med vertikal 

kunskapsdelande eftersom det är så inlärningsprocessen ser ut, något som företagskulturen 

också tillåter med den öppenhet som beskrivs i empirin. Denna form av kunskapsdelande 

menar Nelson & Hsu (2011) inte är lika effektiv som när kunskapsdelandet sker horisontellt 

mellan medarbetare i samma hierarkiska skikt. Således kan avdelningens hierarkiska struktur 

eventuellt hämma ett effektivare arbete med kunskapsdelande. Den informella kulturen kan 

förstås genom beteendenormer och förebilder. Exempel i empirin av specifika 

beteendenormer kan vara det ovan angivna förhållandet till kunskapsdelande som är en följd 

av den interna öppenheten. En junior respondent menar att denne ser upp till sina seniora 

medarbetare och uppskattar deras arbete.  

 

Samtidigt som kulturen kan möjliggöra ett effektivt arbete med Knowledge Management är 

organisationskulturer kända att kunna hämma utveckling (Schein 1990) och försvåra 

förändringar i arbetet med Knowledge Management (Rai 2011). Den nya databasen som i 

huvudsak utgör den lagrade kunskapen är nyimplementerad i Transaction Services och 

funktionaliteten av systemet är omdiskuterat hos respondenterna. Motståndet kan uttrycka sig 

i hur respondenterna inte alltid skattar databasens funktion högt. En junior respondent menar 

att den lagrade kunskapen inte kan lösa komplexa problem. Att alltid nyttja det sociala 

nätverket vid problemlösning är ett invant beteendemönster som kan stå i konflikt med 

användningen av den nya databasen som implementerats. De seniora konsulterna som tidigare 

nämnts delar uppfattningen om att den personliga kunskapen hos medarbetarna är viktigaste 

kunskapskällan, men uppfattas även uppskatta den lagrade kunskapens relevans i högre 

utsträckning än de juniora konsulterna. Schein (1967) menar att seniora medarbetare som 

redan anammat givna normer inom organisationen genom socialiseringen, detta kan betyda att 

deras motstånd till förändring blir starkare än de junioras. Denna observation kan inte kopplas 

till Transaction Services och dess medarbetares situation, vilket kan förklaras av att de seniora 
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konsulterna har större möjlighet att kunna nyttja den nya databasen för att lösa komplexa 

problem på grund av deras möjlighet att kunna anpassa, filtrera samt kontextualisera 

innehållet (Dennis & Ko 2011).  

 

Den strukturella prioriteringen av det sociala nätverket menar Powell & Ambrosini (2012) är 

problematisk. Att som konsult förlita sig på att det sociala nätverket i avdelningen kan förse 

konsulten med all kunskap menar Powell & Ambrosini (2012) kan minskar effektiviteten i 

arbetet med Knowledge Management då kunskap riskerar att gå förlorad eller förslits med 

tiden. Samtidigt argumenterar Bloodgood & Salisbury (2001) för att det inte alltid är önskvärt 

att lagra all personlig kunskap. Speciella insikter och detaljkomponenter i kunskapen kan gå 

förlorade när materialet genomgår en strukturell kodning och summering i syfte att göra det 

mer överförbart. De seniora konsulterna var klart överens om att ett ökat arbete med 

strukturkapitalet är att föredra, det tordes bidra till en ökad struktur och då nertecknade 

erfarenheter från tidigare fall gör det möjligt att slippa starta varje projekt från början, som 

båda seniora respondenterna uttryckte sig “slippa uppfinna hjulet på nytt” 

5.2.3 Tidsfaktorn 

En oväntad faktor som påverkade konsulternas kunskapsanvändning var tidsfaktorn. Lite 

forskning har dedikerats åt att undersöka individers tidsmässiga beteende i förhållande till 

praktiskt arbete med Knowledge Management (Wu & Passerini 2013), men Wu & Passerini 

(2013) har noterat hur schemaläggning och deadlines inom projektarbeten har en påverkan på 

kunskapsarbetet. I det empiriska avsnittet hänvisar respondenterna för denna studie till olika 

tidsmässiga faktorer.  

 

En aspekt av den tidsmässiga faktorn är att kunskapsdelande och arbete med lagrad kunskap 

kan vara tidskrävande. De juniora konsulterna menar att direkt kunskapsdelande kan vara 

tidskrävande. Att ta sig tid att förklara ett problem för en mindre erfaren medarbetare kan i 

värsta fall nedprioriteras, vilket hämmar kunskapsdelandet. Den generella orsaken beskrivs 

som tidsbrist, vilket kan vara kopplat till de uppsatta tidsgränserna för projekten. När 

tidskrävande behandlas av de seniora konsulterna menar de att arbete med sammanställning 

och kodning av erhållen kunskap är tidskrävande. De framhåller även att personlig kunskap 

hos medarbetare som ett snabbare alternativ vid erhållande än att söka lagrad kunskap. En 

senior konsult påpekar att arbetet med kunden alltid står i fokus och att strukturell 

kunskapshantering därför nedprioriteras. Att direkt och indirekt kunskapsdelande samt 

erhållande av lagrad kunskap anses tidskrävande kan ha flera orsaker. Det kan enligt ett 

bekvämlighetsskäl vara så att konsulten väljer att fråga medarbetare om kunskap, främst 

bekanta, då det är den snabbaste metod samtidigt som det kräver en mindre nivå av 
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kontextualiserande och filtrering. Istället för att ta jobbet med att omarbeta den lagrade 

kunskapen väljer möjligtvis konsulten på grund av bekvämlighet att söka personlig 

interaktion. Detta upplevs samtidigt vara i linje med människans natur att eftersträva enkla 

lösningarna på problem som uppstår. Men det skall ändå reflekteras kring om vägen till 

användandet av den lagrade kunskapen inte medför en ökad utvecklingskurva hos konsulten.  

 

Wu & Passerini (2013) menar att tidsgränser och projektens schemaläggning har en påverkan 

på kunskapsanvändningen, vilket kan kopplas till den höga tryck som en senior respondent 

uttrycker. Det höga trycket kan därmed bero på avdelningens prioritering inom projektarbetet, 

där kundkontakten och servicefokus som strategi medför en nedprioritering av 

kunskapsdelande och strukturell kunskapslagring. Högt tryck på avdelningen kan även tolkas 

som en antydan till att vissa förväntningar från ovan angående prestationer som skall nås eller 

arbetsmetoder som skall efterföljas. En juniora respondent nämner även stress som faktor. 

Stressen hanteras efter individuella förutsättningar och kan därför påverka konsulternas 

kunskapsanvändning olika beroende på ens personlighet.  

5.2.4 Systembrist 

Syed-Ikhsan & Rowland (2004) noterade hur teknologiska aspekter har en stor inverkan på 

effektiviteten i arbete med Knowledge Management. Teknologin skall möjliggöra en 

omvandling av personlig kunskap till lagrad kunskap och skapa ett gemensamt språk, men 

även underlätta sökandet efter vem i organisationen som besitter den sökta kunskapen 

(Bloodgood & Salisbury 2001). Denna studies empiri har noterat hur representanter från både 

den juniora samt seniora konsultgruppen ibland upplever en problematik med den 

nyimplementerade databasen. En mycket viktig funktion är databasens tillgänglighet (Smith 

2001) som av en junior respondent ibland upplevs tvivelaktig. Tillgängligheten kan nyanseras 

och uppvisa olika innebörder. De juniora respondenten hävdar att databasen inte alltid är 

åtkomlig på grund av tekniska fel. Vidare finns det också brister i dokumentationen av 

tidigare fall då två respondenter beskrev det som att det inte görs enligt ett 

överföringsperspektiv, rapporterna dokumenteras, men det upplevs vara mer som en 

arkivering än lagring för användning i framtida syften. En senior konsult menar också att 

databasen brister i att kunna kartlägga vem eller vilka som utfört de olika uppgifterna i 

tidigare fall samt vilka som besitter specifik expertis, vilket kan beskriva en annan sort 

tillgänglighet. Denna kunskapstillgänglighet handlar om den lagrade kunskapens förmåga att 

hänvisa till personlig kunskap som medarbetare besitter. Som nämnt är detta en mycket viktig 

funktion för verksamheter (Transaction Services) som arbetar efter en personalization strategy 

(Dennis & Ko 2011). Något som inte observerats i empirin men som kan vara en påverkande 

faktor till dessa uppfattningar om den teknologiska problematiken kan vara bristen av 

förståelse för hur databasen kan eller skall brukas. Denna reflektion kan även få stöd av 
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faktumet att databasen är relativt nyimplementerad. Syed-Ikhsan & Rowlands (2004) En 

lösning på denna typ av problematik är ett intensivt arbete och internutbildning om 

datasystemets funktioner och användning.  

6. Slutsats 
Detta kapitel besvarar de frågeställningar som ställts i inledningskapitlet. Svaren är baserade 

på det empiriska materialet i empiriavsnittet. 

 

Konsulternas erfarenhetsgrad påverkade främst dennes erhållande och delande av kunskap i 

avdelningen Transaction Services. Konsulter med en låg grad av erfarenhet nyttjade lagrad 

kunskap i en större utsträckning än mer erfarna konsulter främst i ett syfte att stärka rutiner 

och skapa strukturer i dess praktiska arbete. Den lagrade kunskapens betydelse för konsulten 

följde en negativ trend med en ökad erfarenhet då den inte ansågs innehålla kunskaper kring 

mer komplexa problem, överförbarheten var bristfällig och det blev svårare att bearbeta 

kunskapen i rätt kontext, vilket således bidrog till preferenser för den personliga kunskapen. 

Seniora konsulter förhöll sig samtidigt annorlunda till kunskapsdelande än juniora konsulter. 

Med en ökad erfarenhet medföljde det ett större ansvar gällande kunskapsdelande, där en 

stark koppling observerades till de arbetsuppgifter som följer den nya roll som tillskrivs den 

seniora konsulten. Hur erfarenheten kan påverka hur konsulten bearbetar kunskap gavs 

mindre fokus då respondenterna fann det svårt att yttra sig om sig egna personliga kunskap. 

Dock gavs indikationer från respondenterna som menade att mer erfarna konsulter lättare 

kunde kontextualisera erhållen kunskap till nya fall och på så vis återanvända filtrerad och 

anpassad kunskap. Även förmågan att filtrera relevant kunskap ökade med erfarenhetsgraden.  

Erfarenheten var dock inte den tydligaste påverkande variabeln som observerades i 

förhållande till konsulternas kunskapsanvändning. Även fast intervjuernas struktur främst var 

utformad efter studies första frågeställning med ett erfarenhetsperspektiv framgick det tydligt 

att andra faktorer hade påverkan på kunskapsanvändandet. Uppfattningar kring kultur och 

strategi, tidsbrist samt systemfunktionalitet visade sig ha viktig inverkan och gav en mer 

komplett bild över konsulternas kunskapsanvändande och förhållande till Knowledge 

Management.  En tydlig relation kunde uttydas mellan avdelningens kultur, strategi och 

kunskapsanvändningen. Avdelningen präglades av en kultur som värdesatte det sociala 

nätverket och den interna strategin kan liknas den interaktionsgrundade personalization 

strategy. Då databasen som huvudsakligen utgjorde den lagrade kunskapen var 

nyimplementerad fick det sociala nätverket och medarbetarnas samlade kunskap en fortsatt 

stor betydelse för det praktiska arbetet med kunskap.  De olika faktorer som påverkade 

kunskapsanvändningen kan ej rangordnas efter relevans då empirin gav insikt om hur alla 

faktorer är sammankopplade med varandra. Faktorn kultur skall exempelvis därför inte 
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betraktas som en enskilt påverkande faktor utan är starkt kopplad till den interna strategin på 

avdelningen. Strategin är samtidigt möjligtvis ett resultat av den organisationsstruktur som 

råder. Erfarenhetens betydelse går att återfinna i alla sammanhang som  

Sammanfattningsvis visar denna studie tydliga samband mellan konsulters erfarenhet och 

kunskapsanvändning, och uppmanar framtida forskning att fortsätta studera denna relation i 

syfte att förse kunskapsintensiva företag med ny kunskap och insikter kring hur olika 

konsultgrupper förhåller sig annorlunda till arbete med Knowledge Management. 

7. Diskussion 
Detta kapitel utgörs av en diskussion med grund i de fyra punkter som nämnts i 

metoddiskussionen. Här diskuteras studiens slutsatser i förhållande till annan forskning, 

slutsatsernas värde, överförbarhet och de olika faktorernas relationer med varandra.  

 

Den första punkten i metoddiskussionen behandlar hur robusta och konsekventa slutsatserna 

är. De slutsatser som presenterats i denna undersökning bygger på en empirisk mättnad, vilket 

främst kan noteras i avsnittet om erfarenhetens påverkan på kunskapsanvändandet. Detta var 

mest påtagligt gällande konsulternas preferenser angående erhållande och delande av olika 

kunskapstyper. Uppfattningarna om den personliga kunskapens relevans och prefererade 

nytta, jämfört med den lagrade, var påtaglig och frekvent återkommande hos både juniora och 

seniora konsulter. Huruvida den egna personliga kunskapen, eller medarbetarnas dito hade 

störst betydelse är svårt att fastställa då respondenterna fann det enklare att diskutera kring 

medarbetares kunskaper istället för sina egna. Den egna personliga kunskapen fick en större 

betydelse vid ökad erfarenhet, och samtliga seniora konsulter uppgav att kunskapsdelande 

aktiviteter och ledarskapsroller förväntades när erfarenheten ökar. Samtliga konsulter menar 

även att den lagrade kunskapen främst används av juniora konsulter.  

 

Det har från författarnas sida uppfattats som tidigare nämnt att individer har lättare att 

diskutera kring andras personliga kunskap snarare än sin egen. Kring detta finns det flera 

möjliga orsaker, dels anses det lättare att prata om andras kunskap när själva arbetsprocessen 

och strategin manar konsulten att integrera med andra individer för att lösa problematik, därav 

blir konsulten mer införstådd och medveten om andras kunskaper och expertis. Samtidigt må 

en konsult som arbetar i större utsträckning med lagrad kunskap applicera en större del 

personlig kunskap för att göra materialet användbart i dennes kontext, således må konsulten 

vara mer medveten om den egna personliga kunskapen än den konsult som arbetar mer åt att 

eftersträva andras kunskap. Detta öppnar upp en framtida hypotes om att konsulten har lättare 
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att relatera och identifiera den egna personliga kunskapen när den arbetar med lagrad 

kunskap.  

Slutsatserna om kultur- och strategifaktorns påverkan på kunskapsanvändandet kan anses 

omdiskutabla då materialet är insamlat från ett fåtal individer på Transaction Services. 

Optimalt för slutsatser angående kulturella aspekter vore en mer extensiv ansats med 

kompletterande observationer som undersökningsmetod. Dock har respondenternas 

beskrivning av och uttryck för normer och beteendemönster i kunskapsanvändandet i denna 

undersökning givit en bild om hur organisationskulturen och den interna strategin skulle 

kunna påverka kunskapsanvändningen. Kulturen präglas av beteendemönster som uppvisar ett 

förväntat fokus på nyttjande och delande av den personliga kunskapen genom det sociala 

nätverket.  

Tidsfaktorn bygger på utsagor från samtliga respondenter och består av tidsmässiga faktorer 

som påverkar kunskapsanvändandet. Här upplevs en mättnad angående faktorns påverkan, 

men antar olika former beroende på erfarenhetsgraden. De juniora respondenterna fokuserar 

på delandet av personlig kunskap och beskriver det ibland som tidskrävande. De seniora 

konsulterna talar istället om delandet av den lagrade kunskapen som tidskrävande. Hur en 

person uppfattar tidsbegränsningar, om något är tidskrävande eller hur denne reagerar på 

stress är en fråga om individuella personligheter och kan därför vara unikt för de 

medverkande respondenterna.  

Faktorn system och funktionalitet har fått minst fokus i denna studie då endast ett par 

respondenter nämnde teknologin som en påverkande faktor. Att databasen uppfattas bristande 

i sin funktion eller att den inte alltid är åtkomlig kan vara relaterat till händelser som endast 

dessa respondenter erfarit. Dock är teknologins påverkan en intressant aspekt av 

kunskapsanvändandet och har behandlats av andra forskare.  

Det bör även diskuteras hur slutsatserna fördjupar förståelsen för det studerade fenomenet. 

Erfarenhet har tidigare behandlats som en påverkande faktor på arbetet med Knowledge 

Management. Där har erfarenhet ofta behandlats som en faktor som till exempel påverkar 

anpassningsförmågan eller ställningen i det sociala nätverket. Denna studies empiri är 

däremot strukturerad efter undersökningsmodellens antagande om att kunskapsanvändandet 

består av tre delar. Erfarenheten kan alltså påverka konsultens erhållande, bearbetande samt 

delande av kunskap. Att ytterligare analysera dessa komponenter i framtida forskning skulle 

kunna generera en djupare förståelse för den ursprungliga frågeställningen om hur 

erfarenheten kan påverka kunskapsanvändandet.  

Erfarenheten är dock inte den enda faktor som belysts i undersökningen. Det blir viktigt att 

inse hur kunskapsanvändandet påverkas av flera olika faktorer som i sin tur kan anses 

sammanlänkade. Avdelningens kultur kan till exempel vara en produkt av den utpräglade 
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strategin (personalization strategy) där det sociala nätverket värderas högt i frågor om 

kunskapsdelande och erhållande. Strategin kan i sin tur ha skapats av den struktur som 

respondenterna målar upp. Timglasformen i Transaction Services  med en hög andel både 

juniora och seniora konsulter, men med en brist av medarbetare på mellannivå, kan ha fört de 

juniora och seniora konsulterna närmare varandra och stärkt de seniora konsulternas ställning 

i det sociala nätverket. För framtida forskning kan det därför bli relevant att beakta fler 

faktorer än bara en i syfte att förstå processen mer ingående och för att generera en mer 

sanningsenlig bild över konsulternas kunskapsanvändande.  

Slutsatsernas värde samt förhållandet till annan forskning är också värt att beakta. Då studien 

ej syftar att uppnå statistisk signifikans eller en allmän generaliserbarhet har empirins värde 

främst legat i att stödjas av annan forskning (confirmatory significans) . En stor del av det 

empiriska materialet kan få stöd av annan nämnd forskning i arbetet och värdet av slutsatserna 

är därför av bekräftande karaktär. Detta är påtagligt i studiens analys där många reflektioner 

och nyanseringar finner stöd i tidigare forskning. Exempel på detta är hur kulturen och 

strategin har en känd påverkan på kunskapsanvändandet (Syed-Ikshan & Rowland 2004). 

Vidare har det vid ett fåtal tillfällen noterats hur denna studies empiri har talat emot tidigare 

forskning. De seniora respondenterna befanns sig till exempel inte i utkanten av det sociala 

nätverket gällande potentiella kunskapsdelare, vilket Cross et al. (2011) hade observerat.  

Sammanfattningsvis vill vi uppmuntra forskare att vidare studera vilka faktorer som påverkar 

kunskapsanvändandet och hur relationer mellan faktorerna kan se ut. Framtida forskning kan 

exempelvis undersöka sambandet mellan användandet av kunskapstyper och individuell 

medvetenheten om kunskap, samt möjligheten att förbättra utvecklingen av den personliga 

kunskapen genom att arbeta mer med lagrad kunskap. Givet erfarenhetsgraden som en 

påverkande faktor kan forskning även ägna sig åt att definiera när man som konsult kan 

betrakta sig som erfaren för att tydligare identifiera kunskapsanvändandet.  

 

 

 
 

 



 

 

47 

 

 

8. Källförteckning 
Elektroniska källor: 

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf(2014-11-21) 

 

http://www.kpmg.com/se/sv/Sidor/default.aspx (2014-11-21) 

 

http://www.kpmg.com/SE/sv/om-kpmg/Organisation/Sidor/default.aspx (2014-11-27) 

 

http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/ (2015-01-02) 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=klassificering+bolag&tab=scb (2015-01-02) 

 

Artiklar: 

Alvesson, Mats. (1995). Management of knowledge-intensive companies (Vol. 61). Walter de 

Gruyter. 

 

Alvesson, Mats. (2004). Knowledge work and knowledge-intensive firms.Oxford University 

Press. 

 

Alvesson, M., & Ceci, F. (2005). [Review of the book Knowledge work and knowledge 

intensive firms, by M. Alvesson (2004)] doi:10.1007/s10997-005-1568-9 

 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

Management, 17(1), 99-120. doi:10.1177/014920639101700108 

 

Brown, S. A., Dennis, A. R., Burley, D., & Arling, P. (2013). Knowledge sharing and 

knowledge management system avoidance: The role of knowledge type and the social 

network in bypassing an organizational knowledge management system. Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, 64(10).). 

 

Bloodgood, J. M., & Salisbury, W. D. (2001).Understanding the influence of organizational 

change strategies on information technology and knowledge management strategies.Decision 

support systems, 31(1), 55-69. 

 

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf
http://www.kpmg.com/se/sv/Sidor/default.aspx
http://www.kpmg.com/SE/sv/om-kpmg/Organisation/Sidor/default.aspx
http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=klassificering+bolag&tab=scb


 

 

48 

 

Bäcklund, J., & Werr, A. (2001).The construction of global management consulting.SSE/EFI 

Working Paper Series in Business Administration, 3. 

 

Cross, R., Parker, A., Prusak, L., & Borgatti, S. P. (2001).Knowing what we know:: 

Supporting knowledge creation and sharing in social networks.Organizational dynamics, 

30(2), 100-120. 

 

Dennis, A. R., & Ko, D. (2011). Profiting from knowledge management: The impact of time 

and experience. Information Systems Research, 22(1), 134-152. doi:10.1287/isre.1090.0247 

 

Dunford, R. (2000). Key challenges in the search for the effective management of knowledge 

in management consulting firms. Journal of Knowledge Management, 4(4), 295-302. 

doi:10.1108/13673270010379849 

 

Fincham, R. (1999). The consultant–client relationship: Critical perspectives on the 

management of organizational change. Journal of Management Studies,36(3), 335-351. 

 

Flick, U. (2014).An introduction to qualitative research.Sage. 

 

Gibbs, G. R. (2008). Analysing qualitative data.Sage. 

 

Given, L. M. (Ed.).(2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods.Sage 

Publications. 

 

Haas, M. R., & Hansen, M. T. (2005).When using knowledge can hurt performance: The 

value of organizational capabilities in a management consulting company. Strategic 

Management Journal, 26(1), 1-24. doi:10.1002/smj.429 

 

Haas, M. R., & Hansen, M. T. (2007). Different knowledge, different benefits: Toward a 

productivity perspective on knowledge sharing in organizations.Strategic Management 

Journal, 28(11), 1133-1154. doi:http://dx.doi.org/10.1002/smj.631 

 

Hjerm, M., & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 

 

Hussain, F., Lucas, C., & Ali, M. (2004).Managing knowledge effectively.Journal of 

Knowledge Management Practice, 5(1). 

 



 

 

49 

 

Metaxiotis, K., Ergazakis, K., & Psarras, J. (2005).Exploring the world of knowledge 

management: agreements and disagreements in the academic/practitioner community.Journal 

of knowledge management, 9(2), 6-18. 

 

Nelson, R., & Hsu, H. Y. (2011).A Social Network Perspective on Knowledge Management 

 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995).The knowledge-creating company: How Japanese 

companies create the dynamics of innovation. Oxford university press. 

 

Pasternack, B. A., & Viscio, A. J. (1998).The centerless corporation: A new model for 

transforming your organization for growth and prosperity. New York: Simon & Schuster. 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods . SAGE Publications, inc. 

 

Powell, T. H., & Ambrosini, V. (2012). A pluralistic approach to knowledge management 

practices: Evidence from consultancy companies. Long Range Planning, 45(2/3), 209-226. 

doi:10.1016/j.lrp.2012.02.005 

 

Rai, Rajnish Kumar. (2011). Knowledge management and organizational culture: A 

theoretical integrative framework. Journal of Knowledge Management, 15(5), 779-801. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/13673271111174320 

 

Sandra Moffett & Rodney McAdam. (2006) The effects of organizational size onknowledge 

management implementation: Opportunities for small firms?, Total Quality Management & 

Business Excellence, 17:2, 221-241, DOI: 10.1080/14783360500450780 

 

Schein, E. H. (1967). Organizational socialization and the profession of management.Sloan 

Management Review, 30. 

 

Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2), 109-119. 

Retrieved from http://search.proquest.com/docview/37347825?accountid=8028 

 

Smith, E.A. (2001), "The role of tacit and explicit knowledge in the workplace", Journal of 

Knowledge Management, Vol. 5 No. 4, pp. 311-21 

 

Smith, A. D. (2004). Knowledge management strategies: a multi-case study.Journal of 

knowledge management, 8(3), 6-16. 

 

http://dx.doi.org/10.1108/13673271111174320
http://search.proquest.com/docview/37347825?accountid=8028


 

 

50 

 

Sturdy, A., & Boussebaa, M. (2013; 2014). Learning from the world?: Horizontal knowledge 

flows and geopolitics in international consulting firms. The International Journal of Human 

Resource Management, 25(9), 1227-1242. doi:10.1080/09585192.2013.826711 

 

Syed-Ikhsan, S. O. S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in a public 

organization: a study on the relationship between organizational elements and the 

performance of knowledge transfer. Journal of knowledge management, 8(2), 95-111. 

 

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. 

 

Ullrich, C. G. (1999). Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview.Zeitschrift für 

Soziologie, 28(6), 429-447. 

 

Werr, A., & Stjernberg, T. (2003).Exploring management consulting firms as knowledge 

systems. Organization Studies, 24(6), 881-908. doi:10.1177/0170840603024006004 

http://oss.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/24/6/881 

 

Wu, D., & Passerini, K. (2013). Uncovering knowledge-based time management 

practices.International Journal of Managing Projects in Business, 6(2), 332-

348.doi:http://dx.doi.org/10.1108/17538371311319052 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://oss.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/24/6/881
http://dx.doi.org/10.1108/17538371311319052


 

 

51 

 

9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Inledande frågor 

 

 Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, vad arbetar du med här på 

KPMG och vad är dina typiska arbetsuppgifter? 

 

 Berätta lite om KPMG (organisationen) och avdelningen. 

 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 

 Vad har du för uppfattning om Knowledge Management? 

 

Kunskap i praktiken 

 

 Hur uppfattar du att ditt praktiskt arbete präglas av kunskap? 

 Specifika arbetssätt, restriktioner, protokoll, normer, regler för hur kunskap skall 

hanteras? 

 

 Finns det uttalade normer eller strategier ang. hur man skall använda 

databaser och annan kunskap? 

 Rekommenderad kunskapsanvändning, olika grupper arbetar olika → erfarenhet,  

 

 När du ställs inför ett problem i ett projekt - vart vänder du dig för att söka 

svar och lösningar på detta problem? 

 Relationer & medarbetare, databaser,  egna erfarenheter 

 

 Vilka faktorer tror du påverkar vart du söker kunskap? 

 Olika projekt, erfarenhet, medarbetare och relationer,  

 

 Berätta lite om hur ni tar hjälp av varandra i olika praktiska problem? Eller 

hur du använder databasen som hjälp? 

 Lagrad & personlig kunskap, kunskapsdelande, olika grupper, hierarkiska nivåer, 

erfarenhet 

 

Erfarenhet & kunskap 

 Hur var din första tid på KPMG? 
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 Erhålla kunskap, personlig vs lagrad, normer, internutbildning, databaser och 

verktyg 

 

 Hur har ditt arbete förändrats i takt med att du fått mer erfarenhet? vad är 

den största skillnaden?  

 Annan kunskapsanvändning, annan praxis, är detta vanligt? 

 

 Förväntas det att du skall arbeta på nya sätt när du blir mer erfaren? 

 Nya arbetssätt, personlig vs lagrad kunskap, kunskapsdelande, roller, team 

 

 Tror du att dina medarbetare arbetar på ett annat sätt än dig i hur de 

införskaffar och använder kunskap i olika praktikfall? 

 Reflektion, individuellt eller grupper, erfarenhet (grupper),  

 

 Hur tror du att erfarenhet påverkar hur du arbetar med kunskap? 

 Kunskapsanvändning, arbetssätt,  

 

 Uppfattar du att det finns en skillnad mellan seniora & juniora konsulter i 

hur man arbetar med kunskap och KM? 

 

 Vad är skillnaden mellan junior & senior konsulter annars i hur man 

arbetar? 

 

Avslutande frågor 

 

 Vad har du för generell uppfattning om Knowledge Management, är det 

något intressant som du vill lyfta fram? 

 Inställningar och åsikter, förändrats med erfarenhet, olika grupper,  

 

 Proportionellt, hur stor del av din kunskapsanvändning skulle du säga är 

personlig kontra lagrad? 

 Ej uteslutande, förändrats med erfarenhet, grupper,  

 

 


