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Abstract 

Knowledge management has become increasingly important in organizations and how knowledge can 

be developed, shared and maintained has been researched more in recent years. The question of 

whether knowledge is seen as a competitive advantage has gained a great deal of focus in 

organizations instead of reviewing knowledge management. There are earlier studies that investigate 

the structure and organizational culture's impact on knowledge sharing in an organization but do not 

say how the factors affect knowledge sharing. 

The report examines how organizational structure and culture, as well as other management control 

parameters in a corporate group can affect the work with knowledge sharing, in which the 

observational data focus on interviews with employees of the company our case study focuses on. 

There is an ongoing implementation of a new knowledge sharing group at the company, which is used 

as a basis for this survey. A method is developed from Klein and Myers seven principles for 

interpretivism in case studies and Eisenhardt’s principles for theory building. 

A literature study based on Malmi and Brown's MCS factors investigates which parameters that could 

affect knowledge sharing in our case. The categories culture management, planning, cybernetic 

management, reward and compensation, and administrative management were factors considered 

relevant for our question formulation and are used as the basis for our interview formulation, as well 

as the literature used in our analysis. 

Our investigation model is used as a basis for a total of 22 interviews with employees within three 

different affiliate companies within the case company in which the knowledge sharing group covers. 

The study has four different questionnaires depending on the interviewee's position on the company 

and if they were involved in the new knowledge sharing group. The interviews include questions about 

the attitude and possibility of knowledge sharing at the case company and how the case company 

manages knowledge sharing. The answers where then analyzed based on the literature study and 

compared to what the staff of the different affiliate companies said and to what their position on the 

companies where. Based on this, a result is made. 

The study results show that an organization where members are at different geographical locations 

means that the natural contact between members is missing and that makes the exchange of 

knowledge more difficult. Communication within organizations is also affected by the geographical 

spread and can affect the amount of collaborations, where lack of communication within the 

organization leads to fewer collaborations, and thus lesser knowledge exchange.  

In addition to this, the organizational structure is affected by the degree of decentralization within 

organizations by influencing how decision-making is taken in the organization and who are able to 

influence decisions. The results also show that in a culture of cooperation, where culture is open and 

organizers help each other, it is easier to encourage knowledge sharing.  

Furthermore, it shows that cultural management in the form of clans and symbols can affect 

knowledge sharing by creating an open and familiar culture that encourages knowledge sharing. In 

order to encourage knowledge sharing in an organization with rewards or compensations, they need 

to be based on a measurement system that in some way is linked to the knowledge sharing. We see 

that personal motivation, which is not linked to measurement systems or rewards and compensation, 

can also affect how willing members of the organization are to share knowledge. Finally, knowledge 

sharing within groups can be locked in the existing patterns if there are strict rules on how to organize 

knowledge sharing groups, while no rules can make them unfocused and ineffective. We believe our 

results of the study coincides with the literature used. 
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Sammanfattning 

Kunskapshantering har blivit allt viktigare i organisationer och hur kunskap kan utvecklas, delas och 

bibehållas har blivit en fråga som forskats mer på de senaste åren. Frågan huruvida kunskap ses som 

en konkurrenskraft har fått ett stort fokus i organisationer istället för att se över kunskapshanteringen. 

Det finns tidigare studier som undersöker strukturen och organisationskulturens påverkan på 

kunskapsdelningen i en organisation men säger inte hur faktorerna påverkar kunskapsdelning. 

Rapporten undersöker hur struktur, organisationskultur, samt andra parametrar i en koncern kan 

påverka arbetet med kunskapsdelning, där empirin fokuserar på intervjuer med anställda på ett 

fallföretag. På fallföretaget pågår det en implementation utav ett nytt kompetenscenter med fokus 

på kunskapsdelning som används som grund för undersökningen. En metod togs fram som bygger på 

Klein och Myers sju principer för interpretivism i fallstudier, Eisenhardts principer för 

problemformulering. 

En litteraturstudie vars grund bygger på Malmi och Browns MCS-faktorer undersöker hur olika 

styrparametrar kan påverka kunskapsdelningen. Kategorierna kulturstyrning, planering, cybernetisk 

styrning, belöning och kompensation, samt administrativ styrning var faktorer som ansågs relevanta 

för vår frågeställning och användes som grund för utformandet av frågorna till vår empiri insamling, 

samt för litteraturinsamlingen som används i vår analys.  

Vår undersökningsmodell används som underlag till totalt 22 intervjuer på anställda inom tre olika 

dotterbolag inom fallföretaget som kunskapsdelningsprojektet omfattar. Studien har fyra olika 

frågeformulär beroende på den intervjuades ställning på företaget och ifall de var involverade i det 

nya kompetenscentret. Intervjuerna innefattar frågor om inställning och möjlighet till 

kunskapsdelning på fallföretaget och hur fallföretaget styr kunskapsdelning. Svaren analyseras sedan 

utifrån litteraturstudien och jämförs mellan vad personal på de olika bolagen sa och vilken ställning 

de har på företagen. Utifrån detta tas ett resultat och en slutsats fram. 

Studiens resultat visar att en organisation där medlemmarna är geografiskt utsprida gör att den 

naturliga kontakten mellan medlemmar saknas och gör kunskapsutbyte svårare. Kommunikationen 

inom organisationer påverkas även av den av geografiska spridningen och kan påverka mängden 

samarbeten, där en bristande kommunikation inom organisationen leder till färre samarbeten och på 

så sätt mindre kunskapsutbyte. Utöver det så påverkas organisationsstrukturen av 

decentraliseringsgraden inom organisationer genom att påverka hur beslutsfattande tas i 

organisationen och vilka som har möjlighet att påverka besluten. Resultaten visar även att i en 

samarbetskultur, där kulturen är öppen och organisationsmedlemmarna hjälper varandra, är det 

lättare att uppmuntra till kunskapsdelning. Vidare visar det att kulturstyrning i form av klaner och 

symboler kan påverka kunskapsdelning genom att skapa en öppen och familjär kultur som uppmuntrar 

till kunskapsdelning. För att belöningar eller kompensationer ska kunna uppmuntra till 

kunskapsdelning i en organisation behöver belöningen eller kompensationen vara grundad i ett 

mätsystem som på något sätt är kopplat till kunskapsdelningen. Även personlig motivation, som inte 

är kopplad till mätsystem eller belöningar och kompensation kan påverka hur villiga 

organisationsmedlemmarna är att dela med sig av kunskap. Slutligen kan kunskapsdelningen inom 

kompetensgrupper bli låsta i de mönster som redan finns ifall det finns strikta regler på hur 

kompetensgrupperna ska organiseras, samtidigt som inga regler kan gör dem ofokuserade och 

ineffektiva. Vi anser resultatet av vår studie överensstämmer med den litteraturbas vi använt oss av. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en kort bakgrundsbeskrivning av hur samhällsförändringar har påverkat 

organisationers förutsättningar för kunskapshantering för att på så sätt få en verklighetsförankring av 

de problemen som sedan identifieras. Baserat på dessa problem presenteras syftet med arbetet och 

de frågeställningar som ska hjälpa oss att uppnå syftet. Därefter diskuteras de avgränsningar som 

gjorts för att studien ska bli snävare och därmed rimlig att genomföra inom tidsramarna för detta 

arbete. Slutligen beskrivs rapportens disponering. 

1.1 Kunskap i en föränderlig bransch 
Vi lever allt mer i en globaliserad värld där digitaliseringen och teknologiutvecklingen enligt Kansliet 

för strategisk analys (2014) har ökat kraftigt de senaste åren. De påstår att denna skiftning kommer 

att leda till att de länder som inte anammar utvecklingen riskerar att hamna efter på den 

internationella marknaden. Kansliet för strategisk analys (ibid) påstår att Sverige i nuläget ligger i 

framkant när det gäller användning och utveckling av IT, och har därför goda möjligheter att de 

kommande tio åren vara ledande inom detta område. Detta förutsätter dock att organisationer i 

Sverige fortsätter arbeta med IT-utveckling och innovationer inom IT för att fortsätta ligga i framkant. 

Samtidigt som samhället förändras har kunskapshantering blivit allt viktigare för organisationer, vilket 

har lett till att det vuxit fram ett kunskapssamhälle (Pan & Leidner, 2003) där kunskap är en av de 

viktigaste resurserna för konkurrenskraftiga organisationer (Kim & Trimi, 2007; McLure Wasko & Faraj, 

2000; Nonaka & Toyama, 2003; van Wijk, Jansen & Lyles, 2008). Skälet till detta är att organisationers 

kunskapsbas kan främja konkurrenskraften och leda till en fortsatt tillväxt. Det följer även från att 

kunskap är en resurs som är svår att härma, eftersom den innefattar rutiner, kreativa processer och 

immateriella tillgångar (McLure Wasko & Faraj, 2000). Detta betonas även av Argote och Ingram 

(2000), som i sin teoretiska studie om grunderna till kunskapsdelning i organisationer tillägger att 

fokus för konkurrenskraft bör ligga på interna tillgångar, där kunskap har en viktig position som 

konkurrenskraft. 

Frågan huruvida kunskap ses som en konkurrenskraft har fått ett stort fokus i organisationer istället 

för att se över kunskapshanteringen, det vill säga hur kunskap kan utvecklas, delas och bibehållas, 

inom organisationer (Argote & Ingram, 2000). En problematik med kunskapsdelning identifieras av 

McLure Wasko och Faraj (2000), som genom en enkätstudie undersöker varför 

organisationsmedlemmar ofta motsätter sig att dela med sig av kunskap till andra medlemmar, och 

de påstår att det kan vara svårt att få kunskap som görs tillgänglig att spridas. Vidare säger de att 

forskning tydligt har visat att kunskap inte är som andra tillgångar och att det oftast är organisationens 

kultur, snarare än olika teknologier, som avgör hur mycket medlemmar delar med sig. 

1.2 Problembeskrivning  
Chennamaneni, Teng och Raja (2012), som i sin enkätstudie undersöker hur informationsteknologi i 

sig själv inte kan garantera att organisationsmedlemmar delar kunskap, säger att forskning inom 

området knowledge management (KM) har fokuserat lite på kunskapsdelningsbeteendet. De säger att 

tidiga KM-initiativ uppmuntrades genom knowledge management systems (KMS) som bestod av 

elektroniska databaser, nätverk och annan mjukvara för att öka kunskapsdelningen i organisationer, 

men att enbart teknologi inte kan garantera att organisationsmedlemmar delar kunskap, även om 

elektroniska system är viktiga för att kunna fånga upp och dela kunskap. 

Saeed, Tayyab, Anis-UI-Haque, Ahmad och Chaudhry (2010) säger i sin studie om rollen av förtroende, 

lärande, samarbete och formalisering i kunskapsskapande, att organisationskulturen och en miljö som 

uppmuntrar innovation och ger tillit till varandra är viktigt för skapandet och användandet av kunskap 
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i en organisation. Saeed m.fl., samt Lee och Choi (Lee & Choi, 2003), som i en enkätundersökning med 

58 bolag tittar på samband mellan olika KM-faktorer, säger att för KM kan den tekniska utvecklingen 

i en organisation vara mindre viktig än att det finns en kultur som uppmuntrar till lärande. Lee och 

Choi anser att kultur är viktig för KM och att det är något som behöver tas hänsyn till när 

organisationer initierar KM. Även Chennamaneni m.fl. (2012) säger att kultur, eller det upplevda 

organisatoriska klimatet som de kallar det, är en faktor som påverkar kunskapsdelning. Vidare påstår 

Saeed m.fl. att KM är ett relativt nytt område som inte har utforskats till fullo och att det finns en 

avsaknad av empiriska bevis för vilka kulturella variabler som hjälper KM-processen.  

Att titta på kultur ger ett perspektiv på kunskapsdelning som inte bara fokuserar på individen, vilket 

är något som förespråkas av Argote och Ingram (2000). Enligt dem är det viktigt att tänka på att 

uppdelningen av en organisation kan vara i form av grupper, produktlinjer, avdelningar eller bolag. De 

påstår även att strukturen hos organisationer påverkar hur lätt det är att dela kunskap inom dem. Van 

Wijk, Jansen och Lyles (2008), som i sin studie undersöker hur kunskapsdelning inom och mellan 

organisationer påverkas av föregående händelser och relationen mellan kunskapsdelning och dess 

konsekvenser, säger att kunskapsdelningen i en organisation påverkas av organisationens karaktär och 

attribut. Samtidigt säger Hall och Tolbert (2005) i sin bok om organisationsstruktur, processer och 

resultat, som baseras på tidigare teori och empiriska studier, att organisationsstrukturen påverkar 

kommunikationsmöjligheterna i en organisation, vilket är något som vi anser påverka möjligheterna 

till kunskapsdelning. Vi ser därför att organisationsstrukturen är en potentiellt viktig faktor för 

kunskapsdelningen i en organisation. 

Det finns tidigare studier som undersöker organisationskulturen eller -strukturens påverkan på 

kunskapsdelning, som exempelvis Hellström, Malmquist och Mikaelsson (2001), som tittar på 

decentraliserat kunskapsarbete hos ett bolag tillhörande Ericsson-koncernen, och Lee och Choi (2003). 

Enligt dem finns det en koppling mellan kunskapsdelning i en organisation och styrparametrar som 

kultur och organisationsstruktur, men de diskuterar inte hur de olika faktorerna påverkar 

kunskapsdelning. Då både organisationsstruktur och -kultur tillhör de styrparametrar som Malmi och 

Brown (2008) identifierat som viktiga för organisationsstyrning, så anser vi att det kan vara intressant 

att se hur de, tillsammans med andra styrparametrar, kan påverka kunskapsdelning. Vi vill undersöka 

huruvida dessa samband även finns hos en decentraliserad koncern och se hur den strukturen 

påverkar kunskapsdelning. 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att, genom att studera en pågående implementation av ett kompetenscenter, 

analysera hur olika styrparametrar kan påverka kunskapsdelning i en koncern. 

1.4 Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet togs tre frågeställningar fram. För att undersöka hur olika styrparametrar 

påverkar kunskapsdelning utgår vi från Malmi och Browns (2008) MCS-modell. Först vill vi studera 

organisationskultur och -struktur för att se hur de påverkar kunskapsdelning, eftersom de 

parametrarna enligt oss är de mest intressanta och då vi vill bygga vidare på tidigare teori genom att 

se hur de påverkar kunskapsdelning. Därefter vill vi identifiera hur andra styrparametrar i Malmi och 

Browns modell kan påverka kunskapsdelning, då vi inte hittat någon tidigare teori som hur de olika 

styrparametrarna tillsammans påverkar kunskapsdelning och vi vill se hur de kan interagera med 

varandra. 

1. Hur påverkar strukturen av en organisation kunskapsdelning?   
2. Hur påverkar kulturen i en organisation kunskapsdelning? 
3. Hur påverkar andra styrparametrar i en organisation kunskapsdelning?  
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1.5 Avgränsningar  
Fallstudiens fokus är på kunskapsdelningen och styrningen hos Knowit Decision Linköping (KD 

Linköping), men vi undersöker även hur kunskapsdelningen och styrningen hos systerbolagen KD 

Helikopter och KD Göteborg. 

Under analysen valde vi att inte titta på möjliga konsekvenser av börsnoteringen och ägandet av 

fallföretaget, då vi anser att andra delar av analysen var mer givande och intressanta att 

vidareutveckla. 

Från början var tanken även att vi skulle se över hur ett bolag i ett av de andra affärsområdena inom 

Knowit-koncernen har genomfört en satsning på kompetensutveckling över hela affärsområdet. Vi 

ville se om projektet hade några likheter och olikheter som fanns mellan satsningen och tänkta 

kompetenscentret på fallföretaget. Därför höll vi en intervju, samt en kortare uppföljning med en av 

de involverade konsulterna hos bolaget som utfört satsningen. Även om vi anser att det skulle vara 

intressant att undersöka detta har vi dock valt att inte gå vidare med det spåret, eftersom det hade 

krävt att vi ändrade fokus på vår undersökning. 

1.6 Definitioner 
I denna rapport har vi valt att använda begreppet kompetensutveckling som den ökning av 

kunskapsnivån hos organisationsmedlemmar som skapas vid kunskapsöverföring, utbildningar och 

samarbeten. 

Den kunskap vi studerar hos fallföretaget är främst kunskap om olika verktyg inom deras 

fokusområden, som datavisualisering och Business Intelligence. Kunskapen delas genom utbildningar, 

seminarier och att organisationsmedlemmarna direkt hjälper varandra. 

1.7 Akronymer 
Knowit Decision Group = KDG 

Knowit Decision Linköping = KD Linköping 

Knowit Decision Helikopter = KD Helikopter 

Knowit Decision Göteborg = KD Göteborg 

SUP = SeminarieUtvecklingsProjekt 

Knowledge Management = KM 

Informationssystem = IS 

Management Control Systems = MCS 

BI = Business Intelligence 
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1.8 Disposition 
Rapporten börjar med en inledning som ger en kort bakgrund till 

hur kunskap påverkar organisationer, beskriver den problematik 

som finns med kunskapsdelning relaterat till organisationsstruktur 

och -kultur, varefter rapportens syfte och frågeställningar 

presenteras. Nästa kapitel, Metod, beskriver rapportens den 

forskningsfilosofi, metodik och arbetsprocess som legat till grund 

för undersökningen, och för även fram kritik till dem metodik och 

process vi har haft. Det tredje kapitlet, Litteraturstudie, 

sammanfattar den teoretiska grund till kunskapsdelning och 

styrning som används i rapporten. I kapitlet Undersökningsmodell 

beskrivs hur undersökningen har genomförts i rapporten. Empirisk 

studie presenterar de data som samlats in under intervjuerna, samt 

via andra källor som dokumentation och observationer. Under 

kapitlet Analys görs en jämförelse mellan litteraturstudien och 

resultaten från den empiriska studien, för att se möjliga kopplingar 

eller avvikelser mellan våra data och tidigare teori. Rapporten 

avslutas med Slutsatser och Diskussion, där vi reflekterar över vad 

som kunnat göras annorlunda i rapporten och möjliga 

undersökningsområden för framtida studier. 

Till detta tillkommer Bilaga 1 – Intervjuer och Bilaga 2 – Ytterligare 

insamlad empiri, som innehåller de intervjuresultat som inte 

utnyttjats till analysen. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi den metod vi använt i vår undersökning. Först beskrivs den forskningsfilosofi 

som används i undersökningen, vilket följs av en metodik som beskriver arbetssättet. Sedan beskrivs 

processen som innefattar arbetssättet och hur det har förändrats under undersökningens gång. 

Slutligen kommer metodkritik där vi diskuterar vårt tillvägagångsätt och hur vi har kritiskt granskat 

vår metod. 

2.1 Forskningsfilosofi 
Enligt Klein och Myers (1999), som utvärderar tre tidigare studier av interpretivistiska fallstudier om 

informationssystem, säger att kvalitativ forskning inom det området göras utifrån tre olika filosofier: 

positivism, interpretivism och kritisk teori, vilket innebär att en fallstudie kan vara antingen 

positivistisk, interpretivistisk eller kritisk. Eftersom de olika filosofierna påverkar vilken 

forskningsmetodik som är lämplig att använda är det därför relevant att identifiera vilken filosofi som 

denna undersökning tillhör. 

Kritisk teori är enligt Klein och Myers (1999) den forskning vars huvudsyfte ses som social kritik. De 

säger att denna forskning syftar till att hitta orsaker till begränsande och alienation inom 

undersökningsområdet, samt att hitta lösningar för att undvika dessa fenomen och på så sätt hjälpa 

människor att uppnå sin potential. 

Positivism syftar enligt Klein & Myers (1999, s. 69) däremot till forskning inom IS där ”det finns bevis 

för formella propositioner, kvantifierbara mätningar av variabler, hypotestestning och att slutsatser 

dras från ett representativt urval av en bestämd population”. Lee och Baskerville (2003), som försöker 

skapa ett ramverk för olika sätt att generalisera forskning genom att diskutera tidigare studier, talar 

endast om positivism och interpretivism. De beskriver positivism som en filosofi som försöker hitta 

generaliserbara regler för alla observerbara fenomen och att i ett positivistiskt synsätt så modelleras 

samhällsvetenskap efter naturvetenskap. Det är något som enligt dem innebär att 

samhällsvetenskapliga studier genomförs med en vetenskaplig grund där det finns en objektiv 

verklighet, där all kunskap om den verkligheten bygger på positiva data istället för tro och åsikter, och 

teori testats via experiment.  

Enligt Klein och Myers (1999) skiljer sig interpretivismen från de andra filosofierna då den, istället för 

att i förväg definiera variabler, försöker identifiera hur kontexten påverkar och påverkas av varierande 

IS, vilket görs genom att tolka fenomen utifrån de betydelser som personer och organisationer kopplar 

till olika sociala konstruktioner. De hävdar även att kunskap om verkligheten därför är något som 

framförallt fås genom sociala konstruktioner som språk, dokumentation och personers uppfattningar 

av verkligheten. Lee och Baskerville (2003) påstår att skapa och koppla betydelser till omvärlden är ett 

sätt för människor att skapa en subjektiv förståelse av sin omvärld och till skillnad från i positivism 

uppmärksammas och inkluderas detta fenomen i interpretivism. De säger även att 

generaliserbarheten, ur ett interpretivistiskt synsätt, inte har samma betydelse som i positivism, och 

därför kan en teori som byggs upp från ett specifikt fall fortfarande ses som vetenskapligt grundad. 

I detta arbete har vi valt att göra en fallstudie som främst baseras på intervjuer. Då vi undersöker 

faktorer som motivation, kultur och andra former av styrning, som påverkas av kontext och sociala 

konstruktioner, så är människor och deras tolkningar en viktig aspekt av denna studie. Eftersom 

undersökningen bygger på människors tro, egna tolkning och åsikter, snarare än en objektiv verklighet 

som går att testa genom experiment anser vi inte att ett positivitistiskt synsätt passar på vår studie. 

Så som kritiska studier beskrivs ser vi inte heller att det förhållandesättet passar in på vår studie, då 

vår studie inte fokuserar på social kritik och alienation. Däremot anser vi att interpretivismen passar 
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in på den sortens studie vi ville göra. Rapporten bygger därför på det interpretivistiska 

förhållandesättet för fallstudier som Klein och Myers presenterar.  

2.2 Metodik 
Då arbetet bygger på fallstudier har vi valt att använda den teoribyggande metodik som Eisenhardt 

(1989), samt Eisenhardt och Graebner (2007) presenterar som grund för vårt arbetssätt. Detta val är 

grundat i att vi med vårt arbete vill utgå från ett fallföretag och sedan, med hjälp av tidigare studier, 

ta fram en teori om hur olika styrparametrar påverkar kunskapsdelning. Vi vill bygga hypoteser från 

vår studie och ta reda på hur olika styrparametrar påverkar kunskapsdelning. För att komplettera 

Eisenheardt så har vi använt oss utav Yins (2014) fallstudieforskning för att jämföra och ge en djupare 

teorigrund. Enligt Eisenheardt och Graebner gör en teoribyggande metodik som bygger på 

empiriskdata att slutsatserna med större sannolikhet ger exakta, generaliserbara och testbara teorier. 

Därför är det en naturlig del I deduktiv forskning. 

Klein och Myers (1999) beskriver sju principer för interpretivism i fallstudier utifrån hur forskare utför 

och dokumenterar sina studier, med förhoppningen att principerna ska agera som ett hjälpmedel för 

forskare som vill förbättra rimligheten i sin forskning. Dessa används under vår studie vid olika delar i 

metoden för att hjälpa till att få en bättre kvalitativ undersökning. Deras sju principer inkluderar den 

hermeneutiska cirkeln som enligt dem används till att gå fram och tillbaka mellan de övriga sex 

principerna för att kunna se vilken komplex helhetsbild som fås av dem. De säger att principen för 

dialogiska resonemang används för att under forskningens gång tydligt belysa eventuella fördomar 

och ta vara på nya data som uppkommer under arbetes gång. Kontextualiseringsprincipen innebär 

enligt dem att studien ska belysa vad forskarna fått för bakgrund av litteraturen och att det är viktigt 

att tänka på hur det återges till läsaren. De säger att principen för interaktionen mellan forskare och 

subjekten innebär att undersökningen alltid kommer vara en tolkning utifrån forskarens perspektiv 

och därför är det viktigt att analysera hur datainsamling och tolkning av aktiviteter påverkar varandra. 

Enligt dem är det viktigt att teoretiska abstraktioner och generaliseringar är väl befästa i detaljerna 

från den fallstudie som genomförs, vilket inkluderas i abstraktions- och generaliseringsprincipen. I 

principen för multipla tolkningar säger de att då det kan finnas flera olika åsikter relaterade till en 

undersökning, så är det viktigt att diskutera och analysera alla intressenters åsikter och ståndpunkter. 

Till sist betonar de i misstänksamhetsprincipen vikten av att inse att den information som fås av 

respondenter i en undersökning inte är fakta utan åsikter. 

Vi har försökt att använda den hermeneutiska cirkeln och principen för dialogiska resonemang 

kontinuerligt genom hela rapporten för att undvika att intressanta kopplingar missas. Vi har letat efter 

kopplingar mellan de sju principerna, men har inte hittat några samband, vilket innebär att den 

hermeneutiska cirkeln inte har använts nämnvärt i rapporten. De övriga principerna har vi använt 

under olika delar av processen och försökt hantera utmaningarna de presenterar, något vi går djupare 

in i när vi diskuterar de delarna i avsnitt 2.3. 

För att vår studie ska vara generaliserbar har vi använt Lee och Baskervilles (2003) fyra olika 

generaliseringssätt: generalisering från empiriska påståenden till andra empiriska påståenden, 

generalisering av empiriska påståenden till teoretiska påståenden, generalisering av teoretiska 

påståenden till empiriska påståenden och generalisering från teoretiska påståenden till andra 

teoretiska påståenden. Hur vi har använt dessa diskuteras närmre i avsnitt 2.3. 

2.3 Process 
Följande delkapitel ger en genomgång av processen som beskriver arbetssättet från början till slut i 

undersökningen. Först beskrivs den förstudie som genomförandes innan arbetet började. Detta följs 

av en problemformulering som beskriver processen för framtagandet av syfte baserat på de problem 
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som identifierats. Sedan kommer en beskrivning av processen för litteraturinsamlandet. Därefter 

beskrivs genomförandet av den empiriska studien och slutligen beskrivs utförandet av vår analys. 

2.3.1 Förstudie 
Som ett första steg i arbetet genomförde vi en förstudie med syfte att undersöka vilken omfattning 

som var rimlig för arbetet. För att göra detta tog vi fram förslag på undersökningsområden, som 

exempelvis organisationskultur, organisationsstruktur, samarbeten, kunskap och kunskapsdelning. 

Baserat på dessa tog vi sedan fram en preliminär litteraturbas grundad i litteratur från kurser inom 

masterinriktningen Ekonomiska informationssystem på Linköpings universitet. Vi valde litteratur från 

dessa kurser då vi upplever att de diskuterar intressanta aspekter av kunskap och kunskapsdelning 

som kunde vara relevant för vår studie.  

Att fallstudier bör förberedas genom att gå igenom den litteratur som avses användas stödjs av Yin 

(2014), som i sin bok om hur fallstudier kan genomföras, säger att det är önskvärt att göra en del av 

teoriutvecklingen innan datainsamlingen påbörjas. Han motiverar en tidig teoriutveckling eftersom 

det kan hjälpa till att tydliggöra vilken data som bör samlas in och vilka strategier som ska användas 

för att analysera den. I hennes teoribyggande synsätt, där fallstudier hos en eller flera organisationer 

används för att bygga teori, anser dock Eisenhardt (1989) att en problemformulering ska tas fram utan 

att ha en teoretisk grund. Enligt henne är det viktigt att inte i förväg börja försöka se samband och 

komma med hypoteser baserat på tidigare forskning, även om det är lämpligt att ha en teoretisk grund 

när problemformuleringen görs. Då vi har valt att följa Eisenhardts modell valde vi därför att inte göra 

en djupgående litteratursökning under förstudien, utan undersökte endast huruvida det verkade 

finnas en tillräcklig mängd litteratur som diskuterade våra möjliga undersökningsområden för att vi 

skulle kunna analysera den tillsammans med vår empiri. Tanken var att litteraturen skulle ligga till 

grund för problemformuleringen och samtidigt ge oss en idé om vilka sorters frågor som var 

intressanta för vår empiristudie. Detta diskuteras närmre i de efterföljande kapitlen. 

2.3.2 Problemformulering 
Vi har haft vad Yin (2014) kallar för en adaptiv design, där fallstudien kan modifieras av nya upptäckter 

och data under datainsamlingen. Det har inneburit att målet med undersökningen har omformulerats 

under arbetets gång.  

Yin (2014) beskriver avgränsningen till en huvudinriktning som det första steget i en 

problemformulering, vilket för oss föll naturligt, då vi redan hade en tanke om ett generellt fokus på 

kunskapsdelning. Det första förslaget var att antingen analysera hur fallföretaget kunde dela med sig 

av kunskap över bolagsgränserna med andra bolag inom koncernen med samma geografiska position 

eller hur nuvarande rutiner för kunskapsöverföring mellan anställda kunde förbättras. Efter att ha 

presenterat dessa förslag för fallföretaget hölls ett möte med dem, där de presenterade sin syn på 

olika tänkbara syften med studien relaterat till dessa idéer. Från diskussionen under detta möte togs 

ett första syfte fram: att se hur företagskulturen skulle kunna påverka ett nytt projekt att ta fram ett 

gemensamt kompetenscenter inom koncernen. Detta skedde ett par månader innan arbetet 

påbörjades. 

Under vår förstudie vid uppstarten av arbetet formulerade vi ett första syfte och frågeställningar 

baserat på den tidigare dialogen med fallföretaget. Därefter hölls ett nytt möte med fallföretaget, där 

de uttryckte önskemål om att göra undersökningen mer generell och fokusera på samarbetsprojekt, 

där projektet med kompetenscentret skulle utgöra en bas för undersökningen, samt att även se över 

organisationsstrukturens påverkan på sådana projekt.  

Efter mötet gjordes en preliminär problemformulering med syftet att analysera hur 

organisationskulturen och -strukturen hos fallföretaget påverkar implementeringen av 



8 
 

samarbetsprojekt, genom att studera en pågående implementation av ett gemensamt 

kompetenscenter. Den preliminära problemformuleringen låg sedan till grund för den 

litteratursökning som gjordes under fallstudien. 

Eisenhardt (1989) säger även att det är viktigt att inte låsa sig i den första problemformuleringen, då 

andra saker kan visa sig vara viktigare för undersökningen och att problemet som de som utför studien 

vill undersöka kanske ändras med tiden. Detta speglas även i att vi under insamling av empirin valde 

att lägga till ytterligare intervjufrågor, samt omformulera frågeställningar och syfte. Målet med vår 

undersökning är inte att göra en summering av data, utan att dra slutsatser från de data vi fått under 

fallstudien, vilket gör det logiskt att ändra delar för att bättre kunna få ut några slutsatser som kan ge 

något.  

Då Malmi och Browns (2008) modell var tidigare känd för oss identifierade vi tidigt kultur och struktur 

som styrparametrar för en organisation. När vi letade efter referenser som undersökte hur kultur och 

struktur påverkar kunskapsdelning hittade vi exempelvis Lee och Choi (2003), samt Hellström m.fl. 

(2001). Dessa kommer fram till att kultur och struktur påverkar kunskapsdelning, men inte hur de 

påverkar den, vilket var vad vi ville undersöka. Vi hittade däremot inga undersökningar som tittade på 

hur styrparametrar i kombination med varandra påverkar kunskapsdelning och valde att även se över 

de andra styrparametrarna som finns i Malmi och Browns modell, eftersom vi ansåg att det skulle vara 

intressant att se huruvida kopplingar mellan styrparametrarna tillsammans påverkar kunskapsdelning. 

Under framtagningen av litteraturstudien omarbetades syftet ytterligare, då vi ville uppnå en tydligare 

och mer specifik definition av samarbetsprojekt. Vi valde därför att fokusera på interna 

samarbetsprojekt som syftar till att öka kompetensutvecklingen hos konsulterna hos fallföretaget 

genom kunskapsöverföring. Skälet till detta var att vi upplevde att det, för att kunna använda 

kompetenscentret som bas för liknande framtida projekt, behövdes en gemensam nämnare för 

projekten. Utan detta tror vi att det hade blivit svårare att försöka använda resultatet på kommande 

projekt. Det hade troligtvis varit möjlig att vissa delar av arbetet kunnat användas, men då vår 

förhoppning är att vårt arbete ska kunna ligga till grund för liknande satsningar i framtiden ansåg vi 

att ”samarbetsprojekt för att utveckla företaget” inte var tillräckligt specifikt för att ge det önskvärda 

resultatet. 

Vi valde att skifta fokus från samarbeten och istället titta på hur kunskapsdelning kan uppmuntras 

med kompetenscentret som en möjlig tillämpning, eftersom vi ville ha mer fokus på kunskapsdelning. 

Efter detta formulerade vi om syftet ytterligare en gång eftersom vi kände att vi hade gått ifrån 

originalsyftet och vad fallföretaget önskade att vi undersökte. Genom brainstorming kring vad vi ville 

undersöka kom vi fram till två alternativa vägar: 1) Fokus på samarbeten eller 2) fokus på 

kunskapsdelning och kompetenscentret. Vi diskuterade hur vi skulle behöva förändra undersökningen 

för vartdera alternativet och huruvida vi skulle behöva ta bort eller lägga till delar i empiri och 

litteraturstudien. Vi kom slutligen fram till att vi ville gå tillbaka mot en formulering som låg närmre 

originalproblemet och landade i syftet: ”Vi ska, genom att studera en pågående implementation av 

ett kompetenscenter, analysera hur olika styrparametrar kan påverka kunskapsdelning i en koncern”. 

2.3.3 Litteraturöversikt 

Eisenhardt (1989) anser att empirin ska samlas in utan en litteraturbakgrund, men vi valde att 

genomföra en del av litteraturinsamlingen innan och under insamlingen av empirin. Vi valde att göra 

detta för vi kände att vi behövde ha en övergripande bild på vad det fanns för relevant litteratur inom 

området för att se vad som kan vara intressant att fråga och vad som var möjligt att analysera med 

hjälp av litteraturen efteråt. Vi gjorde dock inte en utförlig insamling, utan byggde vidare på den grund 

vi hade från förstudien och letade främst efter grundkoncept inom områden som kunskapsdelning, 
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kultur och organisationsstruktur. Den litteraturinsamlingen som genomfördes under insamlingen av 

empirin användes för att undersöka nya tankar vi fått genom de intervjuer vi haft och se ifall det finns 

litteratur som diskuterar det, samt ifall det vore intressant att fråga något mer ingående i följande 

intervjuer. 

Vi har även valt att analysera empirin i förhållande till teorin samtidigt som vi samlade in litteraturen. 

Detta har gjort att vi kunnat se inom vilka områden vi saknat information för att kunna utföra analysen, 

samtidigt som det har gjort att vi kunnat söka efter fler referenser när vi märkt att analysen skiftat 

fokus och gått i en annan riktning än vad vi hade tänkt oss. Slutligen användes litteraturen för att se 

vilka samband i empirin som kändes relevanta att analysera. 

Insamlingen av den litteratur som utgör basen för referensramen har skett genom en grundlig sökning 

av olika databaser genom Linköpings universitetsbibliotek och Google Scholar. För att ta fram 

relevanta artiklar har olika nyckelord och fraser som "organization culture", ”organizational change” 

och ”organization structure” använts vid genomsökandet av artiklar inom områden som kan tänkas 

vara relevant för undersökningen. För att ytterligare sålla bland de resultat som vi fick från dessa 

sökningar, så avgränsade vi vilka artiklar som verkade vara relevanta genom att först se över titel och 

taggar för att se om de behandlade något som vi tyckte passade in på vår studie. Därefter läste vi 

artiklarnas sammanfattningar och om artikeln kändes relevant såg vi sedan över dess referenser för 

att se om författarna hade några belägg för sina påståenden. Därtill har även litteratur från tidigare 

kurser på Linköpings universitet samt rekommendationer från vår handledare bearbetats och de som 

bedömts som relevanta för arbetet har sedan inkluderats i referensramen. 

För att bedöma relevansen och pålitligheten hos de referenser som används i arbetet har vi gjort en 

egen bedömning baserat på vilken vetenskaplig grund artiklarna verkar ha. I de fall där de studerade 

referenserna saknar egna referenser har vi valt bortse från dessa, eftersom att vi då inte kunnat 

kontrollera huruvida de har någon vetenskaplig grund. I dessa fall har vi fortsatt vår sökning, men har 

inte uteslutit att möjligheten att det finns en vetenskaplig grund för de påståenden som görs och har 

därför försökt hitta andra referenser som har liknande hypoteser och slutsatser. För att inte få en 

vinklad bild av undersökningsområdena har vi även letat efter referenser med andra perspektiv. Vi har 

jämfört vad våra källor säger för att hitta likheter och skillnader och försökt avgöra vad dessa likheter 

eller skillnader kan bero på. 

Vi har valt att använda oss av Web of Science (WoS) för att se hur referenserna har citerats i andra 

vetenskapliga verk i förhållande till hur länge de har funnits. Detta har vi gjort i ett försök att avgöra 

huruvida andra som är mer insatta i forskningsområdena har bedömt referenserna som tillförlitliga. 

Vi har till viss del även kollat recensioner på artiklarna vi läst för att ytterligare försöka säkerställa 

huruvida de är tillförlitliga. Bland våra kärnreferenser har vi i vissa fall, när de refererar till en annan 

källa, valt att även titta på originalkällan. Detta har vi gjort om vi upplevde att det var otydligt vad 

referensen menade eller om det inte fanns tillräckligt med information om ett specifikt koncept, samt 

för att se om det artikeln påstår stämmer överens med vad originalkällan säger och på så sätt bättre 

kunna validera referensen. Ett exempel på detta är Malmi och Brown (2008) som pratar kort om varje 

styrparameter, vilket gjorde att vi tittade närmre på exempelvis Ouchi (1979), som Malmi och Brown 

har hämtat konceptet klaner från. Vi har även använt Google Scholar som komplement till WoS för att 

se till att vi inte bortser från referenser i de fall där de inte finns med i WoS. Exempelvis har vi märkt 

att vissa referenser saknas i WoS, men har flera tusen citeringar i GS. Därtill har vi även sökt på vissa 

av författarna och exempelvis sett att Eisenhardt fått flera utmärkelser för sin forskning, vilket för oss 

antyder att källorna rimligtvis är pålitliga. 

När vi generaliserat vår litteratur har vi generaliserat teoretiska påstående till andra teoretiska 

påståenden, vilket Lee och Baskerville (2003) kallar för TT-generalisering, genom att använda koncept 
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eller variabler från tidigare teorier för att dra egna förslag som kan kvalificeras som teoretiska 

påståenden. Under sammanställningen av litteraturöversikten har vi även använt Klein och Myers 

(1999) kontextualiseringsprincip, vilket innebär att det är viktigt att belysa bakgrunden till litteraturen 

och vad som återges till läsaren. Vi försöker visa källornas kontext genom att ha en beskrivning om 

vad källan handlar om och vad de tar upp första gången vi hänvisar till en källa. Detta tycker vi visar 

läsaren vad vi har fått från de olika artiklarna samtidigt som läsaren kan få en uppfattning vad 

artiklarna handlar om. 

Anledningen till att vi valde Malmi och Brown (2008) trots att det finns fler studier som tittar på MCS 

var för att deras modell var känd för oss sedan tidigare och att vi ansåg att det var en rimlig mängd 

styrparametrar att titta på. I vår undersökning anser vi att det är viktigt att se på parametrarna som 

något som interagerar med varandra, vilket är något som Malmi och Brown belyser, och det har varit 

en bidragande faktor till att vi valde deras MCS-modell. 

2.3.4 Empirisk studie 
Detta delkapitel beskriver vårt tillvägagångsätt i den empiriska studien och hur olika faktorer har 

påverkat den. Avsnittet Metodik förklarar hur vår teoribas har använts under den empiriska studien. 

Sedan följer en redogörelse för hur intervjuerna har delats upp, hur intervjufrågorna formulerades och 

hur intervjuerna genomfördes. Därefter beskrivs sammanställningen och tolkningen av intervjusvaren, 

samt påverkan av att vi varit flera utredare i undersökningen. Slutligen beskrivs de övriga 

insamlingssätt vi använt oss av för att samla empiri. 

2.3.4.1  Metodik 

Genom att utgå från den teoribas som vi samlade in under förstudien för att hitta ett fokus för vår 

insamling av empiri har vi till viss del följt Eisenhardts (1989) modell, då hon anser att insamlingen av 

empiri ska ske innan litteraturstudien. Att utföra arbetet i denna ordning gör det enligt Eisenhardt 

lättare att i senare skede formulera om problemet och ändra fokus i den teoretiska referensramen, 

eftersom den grundas i faktiska resultat snarare än i förväntade resultat. 

Sedan har vi gradvis sökt efter mer teori under undersökningens gång, då vi likt Yin (2014) har 

resonerat att teoribasen är viktig för att kunna fatta analytiska beslut under datainsamlingen och inte 

missa viktiga spår, samt för att kunna identifiera motsägelser och avgöra om ytterligare källor behövs. 

Det har gjort att vi kunnat behålla en flexibilitet under insamlingen av empiri, något som vi ville ha 

utifall att vi hittade något nytt, mer intressant spår. Samtidigt har det förhindrat att vi tagit fram 

irrelevant litteratur när undersökningen skiftat fokus. Därtill påstår Yin att en teoribas gör det lättare 

att i ett senare stadie generalisera utfallet av fallstudien. 

Konsekvenserna av att vi har valt att göra på detta sätt diskuteras vidare under avsnitt 2.4.1. 

2.3.4.2 Uppdelning av intervjuer och formulering av frågor 

Fallstudien bygger främst på 22 intervjuer som utförts med anställda hos fallföretaget och dess 

systerbolag. För att öka mångfalden i de intervjuer som hållits har vi valt att dela in intervjuerna i 

kategorier baserat på vilken roll intervjuobjektet har i organisationen. Detta är något som även 

rekommenderas av Eisenhardt (1989), då intervjuer med personal från olika hierarkiska nivåer och 

med olika insikt i området kommer ge olika perspektiv samtidigt som det hjälper till att minska partiska 

åsikter. Det är viktigt att tänka på att det som sägs är åsikter, vilket är något som betonas i Klein och 

Myers (1999) misstänksamhetsprincip, och det innebär att forskare behöver ha en kritisk inställning 

till vad som sägs. För att få en diversifierad bild har vi därför valt att intervjua medlemmarna och 

grundaren av kompetenscentret, konsulter hos fallföretaget och två av dess systerbolag som är 

involverade i kompetenscentret, cheferna för de tre bolagen, chefen för deras inriktningsgruppering, 

samt en konsult som är involverad i en kunskapsdelningssatsning inom ett annat affärsområde i 
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koncernen. Genom att hålla i många intervjuer och intervjuer med olika roller har vi även kunnat se 

huruvida chefer och konsulter säger eller verkar tycka samma sak, eller om de inte håller med 

varandra. 

Vi har även försökt att redovisa alla åsikter och inte generalisera de svar som är snarlika, men som har 

vissa skillnader. Därför har vi även valt att sprida ut våra intervjuer mellan konsulter och chefer, mellan 

konsulter som har arbetat länge hos fallföretaget och konsulter som har jobbat där under en kortare 

period, samt mellan yngre och äldre konsulter. Enligt Klein och Myers (1999) princip för multipla 

tolkningar är det viktigt att tänka på att den sociala kontexten påverkar hur olika personer ser på 

samma händelse. Därför har vi frågat de vi intervjuat om de tror att deras åsikt är vanlig, samt vilka 

som kan tänkas ha en annan syn, för att på så sätt få en bättre bild av vilka olika synvinklar som finns 

hos fallföretaget. Även om det har resulterat i att vi har fått konsulter som vi redan intervjuat 

rekommenderade för oss, har det hjälpt oss att se hur självmedvetna konsulterna är när det gäller 

deras egna åsikter. Vi har upplevt att de personer som konsulterna trott ha andra åsikter också har 

haft det, vilket har gjort att vi har haft mer tillit till de svar vi fått. Vi har exempelvis fått spridda åsikter 

gällande hur mycket kunskapsdelning diskuteras inom organisationen och när vi har fått motstridiga 

svar på detta sätt har vi, utöver att åsikter från fler källor, diskuterat vad vi tror att det finns för 

bakomliggande faktorer till att deras åsikter skiljer sig. 

Målet med de intervjuer som hölls var att ta reda på hur arbetet med kompetenscentret har gått till, 

samt hur organisationskulturen och -strukturen inom inriktningsgrupperingen i koncernen ser ut. 

Därför sattes ett mål för varje intervjutyp och från dessa mål togs sedan intervjufrågor fram med hjälp 

av vår första litteraturinsamling som utfördes under förstudien. Vi arbetade för att ta fram frågor som 

inte var ledande och omarbetade sedan frågorna efter de första intervjuerna, eftersom vi ville ha mer 

öppna frågor för att öppna upp för möjligheten att det kan vara fler faktorer som påverkar.  

De inledande intervjuer som hölls var dels för att få en bakgrund till kompetenscentret och dels för 

att testa våra frågor under de två första konsultintervjuerna. Efter dessa intervjuer tog vi bort och lade 

till frågor, samt omformulerade några av de tidigare frågorna för att göra dem tydligare. Exempelvis 

bad vi den första konsulten som intervjuades att beskriva hur uppdrag ser ut för att få en bild av hur 

bolaget arbetar, medan vi under efterföljande intervjuer endast frågade huruvida de hade korta eller 

långa uppdrag och huruvida de arbetade med en eller flera kunder. Under den första intervjun frågade 

vi ”Vad upplever du att ni har för sorts kultur på kontoret? Är den öppen - kan alla prata med 

varandra?” vilket inför resterande intervjuer ändrades till ”Vad upplever du att ni har för sorts kultur 

på kontoret?” för att undvika att ge förslag på svar och på så sätt leda intervjuobjekten. Att ha öppna 

frågor är något som även rekommenderas av Turner (2010), som har skrivit en guide för att utföra 

kvalitativa intervjuer, då de gör att respondenterna kan svara på sina egna villkor. Vi upplevde inte att 

vi fick andra svar, men att svaren kom från intervjuobjektens egna reflektioner snarare än att de leddes 

in i de tankegångarna till följd av vår formulering. 

Vi ändrade även frågan ”Kan du se några nackdelar med ett sådant projekt?” till ”Vad ser du för hinder 

för ett sådant projekt?” för att vi anser att det var mer intressant att se vad intervjuobjekten tror kan 

förhindra implementationen snarare än vad de ser för potentiella negativa konsekvenser av projektet. 

Vi upplevde även att hinder var ett bredare begrepp och gjorde att frågan inte fick samma negativa 

laddning, vilket vi tror har gjort att intervjuobjekten reflekterat över frågan på ett annat sätt. 

Därtill har vi valt att inte avbryta intervjuobjekten när de svarat på en lite annan fråga än den vi ställde, 

då vi anser att det har kunnat tillföra flera intressanta vinklar som vi annars kanske inte hade tänkt på. 

Vi har därefter förtydligat vad vi menade med frågan. Det tydligaste exemplet på detta var när vi 

frågade om interna projekt och vad konsulterna tyckte om att vissa skulle få lägga tid på dem, där vi 

behövde förklara att vi menade att de skulle lägga en del av sin arbetstid på ett internt projekt för 
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kompetensutveckling, då de flesta verkade tolka frågan som att vi bara frågade om 

kompetensutveckling.  

Enligt Turner (2010) går det att använda intervjufrågorna som ett manus som följs utan avvikelser eller 

så går det att ha informella frågor med utrymme för avvikelser. Turner tar upp tre olika former av 

intervjuer: en informell konversationsintervju, en generell metod med intervjuguider eller en 

standardiserad intervju med öppna frågor. Den form av intervju som vi har använt oss av passar bäst 

in på Turners beskrivning av en den generella metoden med intervjuguider, då den är mer flexibel för 

formuleringar och följdfrågor. Vi har dock, som nämns ovan, valt att ha öppna frågor. Vi har inte hållit 

oss strikt till intervjuguiden, utan har lagt till följdfrågor när vi upplevt att intervjuobjekten har kommit 

in på ett potentiellt intressant spår. När vi har ställt följdfrågor har de främst varit kopplade till våra 

frågeställningar och vi upplever inte att de har öppnat upp för nya fokusområden. För att inte avbryta 

intervjuobjektens tankegångar har vi även varit flexibla med i vilken ordning frågorna kommer i, vilket 

vi upplever har gett en mer naturlig följd i intervjuerna och gjort att de blivit mer som en form av 

dialog. 

Vi har dock valt att behålla ungefär samma frågor genom alla intervjuer utan att göra några större 

utsvängningar. Vi tror att vi mycket väl kan ha missat intressanta spår på grund av detta val, men vi 

kände att det vi var tvungna att begränsa vad vi undersökte för att hålla oss inom ramen för vårt arbete 

och inte samla på oss så pass mycket data att vi inte visste i vilken riktning vi skulle gå. Ett problem 

som Turner tar upp med intervjuer med öppna frågor är just att de kan leda till stora mängder data, 

vilket kan göra det svårt att gå igenom resultaten och reflektera över dem. Det är något som vi 

upplever ha hänt oss, även när vi försökt hålla oss till ett fixt antal frågor. Vi anser därför att vårt fokus 

med intervjufrågorna har varit att leta efter någon form av norm inom organisationen, även om vi 

också försökt att ha en bredd i åsikterna. 

2.3.4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuare påverkar alltid till viss del intervjun genom exempelvis personligt egenskaper, erfarenhet, 

förväntningar, motiv eller sättet de kommunicerar på (Bell, Fahmy & Gordon, 2014; Klein & Myers, 

1999). Exempelvis kan ett problem vara att intervjuare formulerar frågor så att intervjuobjekten ger 

de svar som de vill ha (Yin, 2014). Nedan följer exempel på hur vi har försökt ta hänsyn till de sociala 

interaktioner som sker under undersökningen för att analysera hur datainsamling och tolkning av 

aktiviteter påverkar varandra, vilket är en del av Klein och Myers princip för interaktionen mellan 

forskare och subjekten. 

Vi har valt att genomföra intervjuerna en och en och inte i grupp, eftersom att vi inte ville att andra 

personer skulle kunna påverka vad som sades under intervjuerna. Bell m.fl. (2014) säger att det är 

viktigt att inte ta upp för känsliga ämnen då det kan skapa en spänd stämning under intervjun, vilket 

kan göra det svårare att få svar på sina frågor, och Kvale (2007) anser att det är svårare att få fram 

känslig information i grupp. Detta var något vi själva såg som en potentiell konsekvens om vi hade haft 

gruppintervjuer. Exempelvis anser vi att det kunde ha blivit svårare att få ärliga åsikter till frågor där 

intervjuobjekten är kritiska om deras chef eller någon som de vet har en annan åsikt till frågan hade 

närvarat. Enligt Kvale kan intervjuer i grupp dock leda till mer diskussion och vi tror att det hade kunnat 

göra åsiktsskillnaderna mer tydliga, samt att det kanske kunnat leda till mer diskussion om tidigare 

satsningar på kunskapsdelning och vad organisationsmedlemmarna tyckte om dem. 

Därtill har vi haft nästan alla intervjuer i person, utom fyra som vi hade via Skype eller Zoom (ett 

videoprogram likt Skype) och där två av dem var utan video. Att hålla intervjuerna via videosamtal 

påverkade hur lätt det var att läsa kroppsspråk och ansiktsuttryck, medan vi fick förlita oss på tonläge 

och formuleringar för att tolka de intervjuer som hölls utan video. Vi upplevde att vi fick en mer 

personlig kontakt med de som vi intervjuade i person, då det var lättare att interagera med dem och 
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läsa av deras inställning till det vi pratade om. Vi kände dock inte att det var någon större skillnad i 

villighet att dela med sig från dem som vi intervjuade via Skype eller Zoom och de upplevdes inte heller 

vara mer opålitliga än de andra. De två intervjuer som utfördes utan video upplevdes som mer 

svårtolkade, då vi inte kunde se hur de reagerade på frågorna och endast hade tonläget att utgå från. 

En av dessa två intervjuer var om Kikup som sedan inte användes i undersökningen och den andra var 

med en konsult som var nyanställd och inte hade några tydliga åsikter. Detta gör att vi tror att det inte 

har haft en lika stor påverkan på tillförlitligheten av vår empiri. Dessutom tror vi att vi genom att hålla 

alla intervjuer på plats i deras kontor eller via videosamtal, där de själva kunnat bestämma var de ska 

befinna sig, så har gjort att intervjuobjekten känner sig mer bekväma under intervjuerna. Att 

intervjuobjekten känner sig trygga tror vi gör dem mer tillmötesgående och mer benägna att dela med 

sig av information, vilket stödjs av Turner (2010) som säger att intervjuobjekten kan vara obekväma 

att dela med sig av information i en icke-familjär miljö. 

I Linköping har vi, till skillnad från de andra bolagen, kunnat bygga upp en mer personlig kontakt med 

medarbetarna genom att befinna oss på kontoret varje dag och upplever att det har gjort att de har 

fått en bättre bild av vilka vi är som personer och tror att det gör att det har gjort dem mer mottagliga 

till frågor.  

Vi har upplevt att det inte har varit lika lätt att få tid för intervjuer hos systerbolagen som är i 

Stockholm och Göteborg, vilket troligtvis är på grund av att det inte är deras examensarbete och att 

de därför inte är lika benägna att undvara tid för detta. När vi väl fick tid för intervjuer i hos de två 

bolagen upplevde vi dock att vi bemöttes på samma sätt som i Linköping och fick utförliga svar från 

intervjuobjekten. Intervjuerna i Göteborg blev dock stressiga, eftersom att vi fick mindre tid än 

planerat för intervjun med chefen och en av konsulterna. Vi märkte att chefen var stressad då hans 

mobil vibrerade alltmer under intervjuns gång och därför gick vi igenom frågorna snabbare än vi gjorde 

på de andra bolagen, men vi hoppade inte över några områden. Detta gjorde att vi också blev 

stressade och att vi missade att introducera oss ordentligt till konsulten på den efterföljande intervjun. 

Vi vet inte hur mycket chefen hade förklarat för konsulten om vilka vi var eller varför vi var där och vi 

kände efter intervjun att vi nog hade fått ett annat bemötande om vi hade förklarat mer om vad vi 

gjorde innan vi satte igång med intervjun. Skälet till att vi kände så var att konsulten till en början inte 

verkade intresserad av intervjun då han bara gav oss korta ”ja och nej”-svar och vi upplevde att han 

antagligen hade blivit tillsagd att han skulle bli intervjuad. Vi tycker dock att konsulten gav mer 

utförliga svar i slutet av intervjun. Vi kände inte att ärligheten i svaren påverkades vid de mer stressade 

intervjuerna, men de gav däremot inte samma detaljdjup som de andra intervjuerna. Vi har försökt 

kompensera för detta genom att skicka uppföljningsfrågor, men har vi upplevt att det har varit svårare 

att få återkoppling från intervjuobjekten hos bolagen i Stockholm och Göteborg. 

Den återkoppling vi haft efter intervjuerna skedde framförallt muntligt med de som befann sig på 

kontoret i Linköping, medan de intervjuobjekt som inte befann sig på kontoret kontaktades via mejl. 

Vissa kortare frågor som uppkom i slutet av undersökningen skickades också ut via mejl. Vi ser även 

att den mer personliga relation som vi byggt upp med organisationsmedlemmarna i Linköping kan ha 

påverkat hur benägna intervjuobjekten var att svara på våra återkopplingsmejl. Att bygga upp en 

relation eller kontakt med respondenterna är något som Bell m.fl. (2014) påstår kan ge en bättre 

svarsnoggranhet, vilket vi har upplevt i vår studie. Ett alternativ som kanske hade gett en högre 

svarsfrekvens hade varit att återkoppla via telefon eller Skype istället för mejl, eftersom vi då hade 

kunnat ställa våra frågor direkt till intervjuobjekten och undvikit att de antagligen prioriterade bort att 

svara på ett mejl. 
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2.3.4.4 Sammanställning av intervjusvar och tolkningar 

Vid genomförandet av intervjuer är nedskrivningen av vad som har sagts och den efterföljande 

sammanfattningen ett kritiskt steg enligt Kvale (2007), då det kan vara svårt att få med långa pauser 

och tonläge. Kvale tillägger att när intervjun sedan sammanfattas så kan det göra att den som utförde 

intervjun får en uppfattning av vad som sades som skiljer sig mot vad intervjuobjekten menade. Även 

Yin (2014) betonar vikten av att vara en bra lyssnare för att inte missa information och undvika 

fördomar, samt att det är viktigt att tänka på stämningen och komponenter som påverkar intervjun 

som exempelvis terminologin och kontexten för intervjuobjekten. Kvale säger att ett viktigt steg är att 

om möjligt låta den intervjuade ta del av intervjun och kommentera om det är något som har 

missuppfattats och på så sätt säkerställa kvalitén och att rätt information har förmedlats. För att 

säkerställa att vi uppfattat intervjusvaren som de sas har vi efter intervjuerna lyssnat igenom dem igen 

och skrivit om anteckningarna så att de blivit ord för ord vad intervjuobjekten har sagt. Sedan har vi 

skickat ut anteckningarna till intervjuobjekten för att kvalitetssäkra våra resultat. Responsen till att få 

möjlighet att se över det vi har skrivit har varit positiv. Vi har fått vissa rättelser där intervjuobjekten 

ansett att det blivit syftningsfel i formuleringarna och har velat förklara tydligare, men främst har det 

varit stavfel eller liknande som de har ändrat. 

Då det kan vara svårt att avgöra vilken information som är relevant är det enligt Eisenhardt (1989) 

viktigt att skriva ner de intryck som fås vid tillfället som informationen erhålls och på så sätt undvika 

att viktig information sållas bort i ett tidigt skede. Hon säger att anteckna streams-of-consciousness 

och ställa frågor som "vad lär jag mig?" och "hur skiljer sig detta från de tidigare fallen?" underlättar 

anpassningen av datainsamlingen så att fokus läggs på relevant data, samtidigt som det hjälper till att 

påbörja analysprocessen. Även Yin (2014) säger att ifrågasättandet av de data som samlas in kan 

hjälpa till att identifiera var det behövs ytterligare bevis. Vi har främst antecknat sådant som upplevt 

engagemang från de vi intervjuar, tonläge och identifierade motsägelser till tidigare intervjuer. När vi 

gjorde våra intervjuer i Göteborg och Stockholm blev intervjuerna så tätt inpå varandra att vi inte hann 

reflektera och diskutera med varandra på det sätt vi skulle önskat. Vi har försökt åtgärda detta genom 

att i slutet på dessa dagar sitta ner och diskutera vad vi fick för bild från intervjuerna, om vi upplevde 

att intervjuobjekten sa olika saker och vilka delar som vi tyckte var intressanta eller skilde sig från de 

andra bolagen. 

2.3.4.5 Att vara flera utredare 

Av de 22 intervjuer som utförts, har vi hållit i alla utom tre tillsammans. Vi har valt att göra så för att 

kunna få med bådas åsikter och tolkningar av vad intervjuobjekten sagt. Samtidigt har det underlättat 

för oss att komma med uppföljningsfrågor som inte var del av intervjuguiderna när någon av oss har 

uppfattat något som kunde vara intressant för undersökningen. När intervjuer utförs i par 

rekommenderar Eisenhardt (1989) att en individ intervjuar och den andra antecknar, vilket är något 

som vi tillämpat under vår studie. Vi har dock inte hållit oss strikt till detta, utan om den av oss som 

har antecknat har kommit på ytterligare frågor så har den ställt dessa. I de fall där det inte känts 

naturligt att komma med en följdfråga utan att avbryta intervjun har den som antecknar skrivit ned 

frågan och tagit upp den i slutet av intervjun istället. I och med att vi har hållit I intervjuerna på detta 

sätt har vi inte riktigt uppnått den distans som Eisenhardt säger att personen som antecknar brukar 

ha, utan har båda upplevt att vi haft personlig kontakt med intervjuobjekten. Vi upplevde vid någon 

enstaka intervju att intervjuobjekten inte var beredda på att det skulle komma en fråga från den av 

oss som antecknade, men upplever inte att det påverkade intervjuerna, utan de flöt på lika bra som 

de andra gjorde.  

Eisenhardt (1989) tar även upp att flera undersökare kompletterar varandra genom olika perspektiv, 

vilket ökar möjligheten för att kunna se och utnyttja nya insikter från data som samlas in. Förutom att 
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vi har diskuterat våra intervjusvar efter intervjuerna och hittat potentiella mönster och skillnader, så 

har det faktum att vi varit två undersökare hjälp under sammanfattningen av intervjuerna, då vi har 

märk att vi tolkat vissa svar annorlunda till följd av hur intervjuobjekten formulerat sig. Att 

undersökarna har tolkningar kan ske till följd av att de har olika bakgrund, vilket är något som Klein 

och Myers (1999) tar upp i sin princip om interaktionen mellan forskare och subjekten och genom att 

ta hänsyn till de sociala interaktioner som sker går det enligt dem att se hur insamlingen av data och 

tolkningar av aktiviteter påverkar varandra. När vi har haft olika åsikter har vi diskuterat hur vi har 

tolkat svaren och lyssnat igenom dem igen tillsammans för att kunna skaffa en gemensam uppfattning 

om hur svaren skulle tolkas. Där har vi även kunnat hjälpa varandra med formuleringar för att göra 

det troligare att intervjuobjekten kände att de hade tolkats på rätt sätt, men även för att läsarna av 

denna undersökning ska lättare kunna förstå hur vi har tolkat svaren. 

2.3.4.6 Alternativa insamlingssätt 

Utöver de intervjuer som har utförts har vi samlat in information på andra sätt för att se om olika 

källor ger oss olika information eller om de hjälper till att öka tillförlitligheten i intervjusvaren. De 

vanligaste källorna för information är enligt Eisenhardt (1989) intervjuer, arkiv och observationer. Yin 

(2014) lägger även till dokumentation och fysiska artefakter som ytterligare källor, samt delar upp 

observationer i direkta observationer och deltagarobservationer. Med fysiska artefakter syftar Yin på 

instrument, verktyg eller annat fysiskt bevis och deltagarobservationer är de observationer som görs 

när den som observerar deltar i de aktiviteter som studeras istället för att vara en passiv åskådare.  

De observationer vi har gjort faller under vad Yin (2014) kallar för direktobservationer snarare än 

deltagarobservationer, då vi endast har observerat som utomstående parter. Vi har främst valt att 

titta på interaktioner mellan organisationsmedlemmarna och när de har pratat om kunskapsdelning 

eller utbildningstillfällen. Skälet till att vi har haft detta fokus är att vi har velat få en bättre bild av 

kulturen hos fallföretaget, se hur de styr, samt vad organisationsmedlemmarna har för syn på 

kunskapsdelning och hur den fungerar. En observation som var viktig för att kunna bekräfta det som 

sades i intervjuerna var att vi fick möjligheten att vara med på ett strategimöte hos fallföretaget, vilket 

gjorde att vi dels kunde observera hur arbetet utfördes och dels hur organisationsmedlemmarna 

interagerade med varandra.  

Den dokumentation som vi har samlat in består av information från organisationens hemsida om 

företagskultur och de olika affärsområdena i koncernen och användes för att komplettera den 

information vi fått från cheferna. Vi var kritiska till den beskrivning som fanns om 

organisationskulturen, då den känns som ett sätt att försöka sälja sig till sina kunder och medarbetare, 

men vi upplever ändå att grunden i den matchar med vad både cheferna och de övriga 

organisationsmedlemmarna säger. Då alla källor verkar säga samma sak skulle det kunna vara att 

organisationen har intalat alla att det är så frågan om kultur ska besvaras, men vi upplevde 

organisationsmedlemmarnas svar som genuina och tycker därför snarare att det indikerar att 

organisationen har lyckats med att uppnå den kultur de påstår sig ha. Vi upplever inte att den 

information vi hämtat om de olika affärsområdena påverkas på samma sätt då vi endast har tittat på 

vad varje område arbetar med. Därtill har vi även information som vi har hittat på organisationens 

intranät, som vi också använt för att komplettera intervjusvaren. Vi har hämtat information om hur 

de olika bolagen i koncernen är uppdelade i affärsområden, samt vilka policyer som finns. 

De arkiv vi använt oss av är årsredovisningar för fallföretaget och koncernen som vi har hämtat från 

Retriever Business för att komplettera intervjuerna med information om fördelning av kvinnor i 

koncernen och styrelserna för fallföretaget och de två systerbolagen. Skälet att vi tittade på detta var 

att cheferna nämnde jämlikhet som viktig för organisationen och om vi hade haft möjlighet att göra 



16 
 

en mer ingående studie hos systerbolagen hade kanske varit intressant att se om könsfördelning 

påverkar exempelvis kommunikation och kultur, samt hur det relaterar till kunskapsdelning. 

Vi anser att enkäter hade kunnat användas som ett alternativ till intervjuer eller som ett komplement 

för vissa av våra frågor. Yin (2014) nämner att enkätstudier är oftast lämpliga att använda vid 

frågeställningar som vem, vad, var, hur många och hur mycket. Då vi vill undersöka hur olika 

styrparametrar påverkar och vilka åsikter intervjuobjekten har anser vi att det hade varit svårt att 

utforma enkäterna på ett sätt där vi kunnat ta vara på deras varierande åsikter, eftersom de ofta 

bygger på skalor och ger mindre personliga svar. Samtidigt finns det enligt Schein (2010) en risk att 

frågorna missförstås på grund av olika tolkningar och att respondenterna inte motiveras till att vara 

ärliga. Vi anser att vi minskat risken för dessa problem genom våra intervjuer, då vi under intervjun 

kunnat förklara vad vi menar när vi upplevde att en fråga misstolkades. Samtidigt tror vi att det faktum 

att vi har varit utomstående undersökare som anonymiserat svaren kan ha påverkat ärligheten i 

svaren positivt om det funnits frågor där organisationsmedlemmarna kanske inte hade velat svara om 

det var någon annan inom organisationen som ställt frågorna. Vår upplevelse är dock att 

organisationsmedlemmarna och cheferna är öppna med varandra och tror därför inte att det hade 

någon större påverkan.  

Dessutom har vi fått långa svar från våra intervjuer och tror att vi antagligen fått kortare svar och 

missat intressanta åsikter och tankar om vi hade valt att skicka ut enkäter. Vi har upplevt att även om 

de svar vi fått ibland har varit snarlika så har de inte varit så pass lika att de kunnat generaliseras, vilket 

får oss att tro att dessa nyanser inte hade kommit med om vi använt oss av enkäter. Vi har även 

upplevt att det har varit svårt att få svar på följdfrågor som vi skickat ut via mejl och tror att vi kunnat 

få liknande problem om vi skickat ut enkäter. Även om svarsfrekvensen hade kunnat bli lägre hade det 

dock kanske kunnat göra att vi fick fler infallsvinklar från de två systerbolagen, där vi endast hade 

kontakt med cheferna och tre konsulter. Enligt Yin är enkäter också en ”muntlig” källa, vilket inte ökar 

validiteten på samma sätt som tillägg av andra källor. 

2.3.5 Analys av den empiriska studien 

För att kunna analysera resultaten av vår studie behövde vi sammanfatta den empiri som vi samlat in. 

I sin modell föreslår Eisenhardt (1989) att när forskningsresultaten sammanfattas, så bör varje slutsats 

skrivas ned tillsammans med de empiriska bevis som stödjer detta. Genom denna metod blir det 

lättare att hitta samband mellan empirin och resultaten, samtidigt som det blir lättare att kunna testa 

teorin. Detta gör att det kan vara effektivt att ha en tabell som summerar teorin och bevisen för varje 

påstående. Vi valde att till viss del använda oss av tabeller för att sammanfatta empirin, men till följd 

av dess omfattning används tabellerna främst när vi fick många olika åsikter, medan resterande 

resultat sammanfattades i text. Vi valde att inte inkludera uppgifter om intervjuobjektens tidigare 

anställning för att vidhålla anonymitet och dessa svar användes endast för att få en bättre bild av 

intervjuobjekten.  Vi använder dock inga tabeller för att sammanfatta teori och empiri tillsammans då 

vi upplever att undersökningen är för omfattande för att detta skulle kunna göras på ett 

lättöverskådligt sätt. Istället sammanfattar vi i slutet av analysen de styrparametrar från Malmi och 

Browns (2008) modell som vi anser vara viktigast för vår analys och kopplar dem till våra resultat. Det 

finns sannolikt fler kopplingar som kan göras mellan Malmi och Browns styrparametrar och 

kunskapsdelning, men vi har fokuserat på de som vi tyckt vara mest intressanta, samt de som vi har 

känt att vi har tillräckligt med empirisk information om för att kunna diskutera i större utsträckning. 

Vi påbörjade analysarbetet redan till en viss grad under empirinsamlingen genom att båda kort 

antecknade våra tankar under intervjuerna, vilket är något som enligt Eisenhardt (1989) hjälper till att 

snabba upp analysprocessen. Baserat på dessa påbörjade vi sedan analysen genom att skriva ner 
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tankar om vilka kommentarer och iakttagelser som kändes viktiga, samt områden som kändes 

intressanta att analysera. Vi tyckte exempelvis att det verkade vara intressant att se hur 

kommunikationen i organisationen påverkade kunskapsdelning. Därefter skrev vi ner våra tankar om 

möjliga implikationer av vår empiri och vilka delar av litteraturstudien vi trodde att vi kunde göra 

kopplingar till. Även om vi inte använde oss av alla de tankar vi skrev ner under denna fas, så upplever 

vi att det var en bra grund för att börja försöka se mönster i vår empiri och den teori vi samlat in. Vi 

tog fram möjliga hypoteser baserat på våra tankar som vi därefter analyserade med teorin. Vi har valt 

att prioritera bort visa delar av den analys vi gjort för att vi inte hittat tillräckligt med teori för att 

kunna validera eller motbevisa de hypoteser vi haft.  

Yin (2014) tar i sin artikel upp fyra faktorer som en analys ska göra: 1) visa att forskaren tittat på alla 

bevis och försökt använda så mycket som möjligt av det i analysen, 2) om möjligt kontrollera 

konkurrerande tolkningar, 3) diskutera den viktigaste aspekten av fallstudien, och 4) forskarna ska i 

analysen använda sina egna tidigare expertkunskaper för att visa att de är medveten om hur nuläget 

i området ser ut vad gäller tankar och meningsskiljaktigheter. I vår analys har vi försökt använda detta 

som riktlinjer för att få en så kvalitativ analys som möjligt. Vi har försökt i analysen gå igenom all empiri 

vi har fått i vår undersökning och letat efter alla samband vi kunnat hitta. Utifrån detta har vi använt 

de samband vi tyckt varit intressanta för vår undersökning och på så sätt har vi använt faktor 1), samt 

faktor 3) genom att ta fördjupa oss i analysen i det vi ansett vara viktigast. Vad gäller faktor 2) så har 

vi under analysen och tidigare under undersökningen alltid försökt hitta konkurrerande tolkningar för 

att se om det finns andra uppfattningar och förklaringar för de samband vi hittat så att inte viktiga 

synsätt missas. Vi anser att vi har vid genomförandet gjort en grundläggande undersökning utifrån 

våra kunskaper genom att använda etablerade artiklar och författare i området och på så sätt använt 

faktor 4). 

Enligt Eisenhardt (1989) är nästa steg i analysarbetet att jämföra frågeställningen för att se hur väl den 

stämmer med de data som samlats in. Detta är enligt Eisenhardt viktigt för att bygga en empirisk teori 

som tar vara på nya insikter som har erhållits under datainsamlingens gång. Vi har under arbetes gång 

kollat om de resultat vi fått svarar på våra frågeställningar eller om de svarar på något annat. Om de 

inte svarar på frågeställningarna så har vi försökt att samla in mer data för att kunna genomföra mer 

analys och försöka svara på våra frågor. 

Vidare har vi använt Eisenhardts (1989) cross-case pattern-analys, där tanken är att jämföra varje fall 

och hitta likheter mellan dem. Även om vi har fokuserat på vårt fallföretag, så använder vi två av dess 

systerbolag för att komplettera intervjusvaren och för att kunna göra jämförelser med dem. Vi har 

jämfört svaren från de vi intervjuat på de olika bolagen för att leta efter skillnader och likheter. Under 

jämförelserna har stort fokus legat på att jämföra synen på samarbeten och kunskapsdelning i 

bolagen, då vi ansåg det var mest intressant. 

För att kunna applicera våra observationer hos fallföretaget på andra organisationer behöver de 

generaliseras. En av Klein och Myers (1999) principer för interpretivistiska fallstudier, abstraktions- 

och generaliseringsprincipen, säger att det även är viktigt att teoretiska abstraktioner och 

generaliseringar är väl befästa i detaljerna från den fallstudie som genomförs, vilket är något vi försökt 

tänka på vid vår generalisering. Enligt Yin (2014) är det dock inte lämplig att göra en statistisk 

generalisering i fallstudier och studien bör istället ses som en möjlighet att klargöra teoretiska koncept 

eller principer och leta efter generaliserbara resultat. Detta kallar Yin för analytiska generaliseringar 

och de bygger antingen på (a) bekräftelser, modifieringar, avvisanden eller vidareutvecklingar av de 

teorier som refererades till under designfasen, eller (b) nya koncept som dök upp under studien. Vi 

ser framförallt att vi har försökt vidareutveckla tidigare teori baserat på det vi har observerat hos 

fallföretaget och har försökt generalisera detta genom att tänka på hur det skulle kunna vara 
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användbart för andra organisationer. Vi har även generaliserat vår analys genom generalisering från 

empiriska påståenden till teoretiska påståenden, något som Lee och Baskerville (2003) kallar för ET. 

Enligt Lee och Baskerville kan de generaliseringar som går att göra från en empirisk studie endast göras 

för det observerade fallet och därmed kan inte generaliseringarna appliceras på andra fall. De säger 

att det är nödvändigt att studera en teori enskilt i varje miljö för att kunna generalisera den i flera olika 

organisationsmiljöer. Vi har ändå försökt att komma fram till lärdomar från våra observationer om vad 

vi tror går att generalisera för andra organisationer med liknande organisatoriskt klimat. 

2.4 Metodkritik 
Detta delkapitel beskriver vårt tillvägagångsätt i hur metoden har kritiskt granskats. Först kommer 

Metodik och process, som visar hur vi kritiskt granskar vår arbetsprocess och vår metod, vilket följs av 

Validitet och tillförlitlighet, som beskriver hur vi har gjort för att validera vår undersökning, och 

slutligen kommer Kvalitativa data, som beskriver hur vi gjort för att få kvalitativa data. 

2.4.1 Metodik och process 

Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) är en av utmaningarna med att använda en induktiv fallstudie 

är att rättfärdiga varför metodiken används för att bygga vidare på existerande teorier. När vi valde 

att använda oss av Eisenhardts (1989) metodik gjorde vi det till viss del för att vi inte var säkra på vad 

utfallet skulle bli och tänkte att det därför var lämpligt att förhålla sig till en induktiv metodik. En 

konsekvens av att vi valde en induktiv metodik är dock att det blev svårare att hitta en unik inriktning, 

eftersom vi inte hade en djupgående litteraturstudie innan insamlingen av vår empiri. 

Dessutom säger Eisenhardt och Grebner (2007) att ett problem med att följa en teoribyggande modell 

är att de som väljer att använda den inte förstår modellen helt. Yin (2014) säger att en problematik är 

att forskare ofta byter riktning under undersökningen utan att veta att den initiala forskningsdesignen 

var olämplig. Vi tror det är något som kan ha påverkat vår studie och känner att vi kanske påbörjade 

undersökningen för snabbt, då vi upplevde att vi behövt förändra vår process under arbetes gång och 

börja samla in mer litteratur under insamlingen av empiri. Detta gjordes eftersom att vi ville ha en 

bättre bild av de parametrar vi undersökte, för att på så sätt lättare kunna se hur relevanta de svar vi 

fick var och huruvida vi behövde förändra våra frågor för att lättare kunna besvara våra 

frågeställningar. Vi känner dock att vi borde ha gjort en grundligare litteraturöversikt redan under 

förstudien för att få en bättre bild av vilken forskning som tidigare gjorts för liknande 

problemformuleringar och på så sätt lättare kunnat formulera frågor tidigt i rapporten. En mer 

deduktiv metod hade kanske hjälpt oss att från början ha en mer genomgående planering för hur vi 

ville genomföra vår undersökning. 

Även om det till viss del går ifrån Eisenhardts (1989) metod, så upplever vi att det har gjort att vi fått 

en bättre förståelse inom ämnet och lättare kunnat komma fram till vad för samband som går att dra 

i förhållande till litteraturen från empirin. Detta har ökat flexibilitet i litteraturstudien och gjort att vi 

kunnat hålla oss till litteratur som går att koppla till vår studie, men har även gjort att vi samlat in 

empiri vi inte kom att använda. Enligt Yin (2014) så är det vanligt att forskare antingen samlar in för 

mycket data som inte används eller samlar in för lite data för att kunna använda en lämplig 

analysteknik. Trots att vi samlat in empiri som vi inte nyttjade, så tror vi att vår metod har gjort att vi 

i en mindre utsträckning har samlat in litteratur som kanske inte hade gått att koppla till empirin. Om 

fallet hade varit att vi samlat in litteratur som sedan inte hade gått att koppla till empirin eller som vi 

inte kunnat få svar på från fallföretaget tror vi att det kanske hade kunnat hjälpa oss att lättare avgöra 

vilka styrparametrar som var relevanta att studera. Vi anser dock att det annars hade begränsat oss 

tidsmässigt och gjort att vi inte kunnat lägga lika mycket fokus på de områden som vi upplevt som 

intressanta. Vi hade troligtvis kunnat förbättra insamlingen av både litteraturstudien och empirin om 
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vi haft en mer iterativ process, där vi efter varje ny insikt från intervjuerna letat efter stöd i den 

existerande litteraturen. 

2.4.2 Validitet och tillförlitlighet 

Enligt Yin (2014) finns det fyra sätt att testa validiteten i en fallstudie: begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och tillförlitlighet. Vi har under arbetets gång försökt applicera dessa för att 

på så sätt öka vår validitet. 

Yin (2014) säger att begreppsvaliditet används till att testa huruvida fallstudien har utförts subjektivt 

eller om den baseras på utförarnas personliga intryck. Han säger att det är viktig att fallstudien har ett 

specifikt koncept som definieras tydligt, så det inte finns utrymme för feltolkningar. Sedan ska, enligt 

Yin, olika metoder som kan ge svar på konceptet identifieras och om det finns någon brist i metoden 

ska denna diskuteras genom att motivera vad bristen är och hur den kan påverka studien. 

Begreppsvaliditeten går enligt Yin att stärkas genom att under datainsamlingen utnyttja flera 

informationskällor och skapa en kedja av bevis för att på så sätt öka tillförlitligheten av studien, samt 

under sammansättningen av studien låta nyckelintervjuobjekt se över utkastet. Förutom att vi har haft 

22 intervjuer, så har vi under datainsamlingen utnyttjat flera informationskällor, som exempelvis 

observationer och dokumentation om policyer. Detta tror vi ökar validiteten av empirin då vi kunnat 

få olika åsikter och information från andra källor, och därmed kunnat jämföra mellan svaren. Trots att 

det har varit tidskrävande har vi valt att skriva ned intervjuerna, vilket har hjälp till att öka validiteten 

i vår studie då det har gett oss möjligheten att låta intervjuobjekten bekräfta vad de sagt och förtydliga 

vad de menade i de fall de tyckte att vi hade misstolkat dem. Ett alternativt sätt att hantera 

intervjusvaren är att inte skriva ned dem, utan bara lyssna på dem igen när information behöver 

kontrolleras. Vi ansåg dock att det var viktigt att säkerställa att vi tolkat intervjusvaren på det sätt som 

intervjuobjekten menade dem, vilket var varför vi valde att skriva ned dem. 

Yins (2014) beskrivning av begreppsvaliditeten stämmer in till viss del på det Kvale (2007) säger om 

validitet, men Kvale säger däremot att validiteten av en intervju bygger på vad syftet med intervjun 

är. Kvale tar även upp att validiteten av kunskap som fås via intervjuer vilar på att intervjuaren fångar 

upp allt viktigt från intervjun. Därför har vi försökt att få med allt som känts intressant från våra 

intervjuer och för att se till att observationerna var så tillförlitliga som möjligt har de antecknats under 

eller direkt efter intervjun. 

Intern validitet är framförallt enligt Yin (2014) ett problem för förklarande studier, det vill säga studier 

som undersöker kausala samband. Yin säger vidare att om ett samband inte stämmer så har den 

interna validiteten misslyckats. Han fortsätter med att säga när forskare exempelvis försöker visa att 

en händelse resulterade från en annan händelse utan att ha observerat händelsen, så kan de bibehålla 

den interna validiteten genom att försöka svara på om deras antaganden verkligen stämmer eller om 

det kan vara på ett annat sätt. Vi har under vår studie tittat på orsakssamband till varför 

intervjuobjekten har en viss åsikt och detta är något vi gjort när vi ställts inför ett påstående att något 

är på ett visst sätt i en intervju. I dessa fall har vi försökt tänka varför det på detta sätt och om den 

anledningen som getts under intervjun kan stämma eller om det kan finnas en annan anledning. Flera 

av de vi intervjuade tyckte exempelvis att den nuvarande kunskapsdelningen inte fungerade så bra 

och då har vi försökt se vad anledningen till att de tycker så kan vara. 

Yin (2014) säger att extern validitet innebär att oavsett vilken forskningsmetod som används, så ska 

resultaten av studien vara generaliserbar utanför studien. Han tillägger att originalfrågorna till studien 

kan hjälpa med detta och att det är viktigt att en fallstudie börjar med hur studien ska utföras och 

varför. Tidigt i vår studie var våra frågeställningar inte generaliserbara utanför studien, eftersom de 

var formulerade så att de fokuserade på fallföretaget och därmed hade gett resultat som bara passade 
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in på det specifika fallet. Vi valde därför att göra om frågeställningen genom att fokusera på hur 

kunskapsdelning påverkas av olika parametrar. Vi försökte även tidigt i studien förklara varför vi gör 

vår studie och varför det kan vara intressant, samt hur den ska genomföras med vår frågeställning. 

Yins (2014)  sista validitetstest är tillförlitlighet som används för att minimera fel och fördomar, vilket 

kan göras genom att göra så många steg i processen som möjligt operativa, exempelvis genom att 

under datainsamlingen använda sig av ett fallstudieprotokoll vars syfte är att guida forskaren hur 

datainsamlingen till en fallstudie ska genomföras, samt att skapa en fallstudiedatabas. Vi har till viss 

del gjort en databas genom att samla alla intervjusvar, både inspelningar och nedskrivningar, 

observationer och de artiklar vi använt till vår litteraturstudie på samma ställe. Detta har hjälpt oss 

kunna lättare jämföra olika svar och lättare se om vi saknade svar från något av intervjuobjekten. Detta 

uppfyller inte validiteten för tillförlitlighet då det är bara vi som kommer åt databasen, men vi upplever 

att det gett oss själva mer tillförlitlighet till våran data. 

Under analysen har vi även försökt att tänka på om intervjuobjekten har haft några bakomliggande 

incitament för sina påståenden och hur trovärdiga vi tror att det gör dem. Vikten av att inse att den 

information som fås av respondenter i en undersökning inte är fakta utan åsikter och att forskare 

behöver ha en kritisk inställning till vad som sägs instämmer med Klein och Myers (1999) abstraktions 

och generaliserings princip. Enligt dem gör personer olika abstraktioner och generaliseringar när de 

drar slutsatser från olika erfarenheter, vilket är viktigt att tänka på vid framtagandet av slutsatser 

utifrån en studie och upplevelse. Därför har vi tagit i beaktning hur många som sagt en sak och om 

åsikterna skiljer sig åt mellan chefer och konsulter har vi försökt att jämföra det med de andras svar 

och diskuterat varför den personen tycker som den gör. Att vi har ställt samma frågor till alla 

intervjuobjekt som tillhör samma intervjugrupp, exempelvis konsulter, tror vi ökar tillförlitligheten i 

vår empiri eftersom att vi har kunnat jämföra svaren. Vi har i flera fall även ställt samma frågor till två 

olika intervjugrupper har vi fått åsikter på samma fråga från olika delar av organisationen och kunnat 

jämföra svaren mellan grupperna. Vi har när vi analyserar och drar slutsatser alltid diskuterat dem 

med varandra för att se huruvida vi båda har fått samma uppfattning av vad vi observerat från en 

intervju. 

Då vi anser att vi uppfyller flera av de validitetsmetoder som Yin (2014) tar upp, så är dessa inte MECE 

(mutually exclusive and colletively exhaustive) eftersom den ena sortens validitet inte utesluter någon 

av de andra (de är inte ME). Dessutom tar Kvale (2007) upp att validiteten även beror på hur bra 

intervjuarna är på att fånga upp information vid intervjugenomförandet, vilket är något som inte Yin 

tar upp. Detta antyder att det finns hål i Yins validitetsteori och att det kan finnas andra sorters 

validitet som inte inkluderas. Därmed täcker inte de sorters validitet som Yin tar upp alla fall av 

validitet (de är inte CE). Att vår validitetsmetod inte är MECE kan innebära att det kan finns 

validitetsmetoder som tar upp områden som vi inte testar validiteten på, vilket kan medföra en brist 

i vår analys. 

2.4.3 Kvalitativa data 
Att vi varit två personer som genomfört undersökningen har möjliggjort diskussioner som varit viktiga 

i framtagandet av litteratur, empiriskt material och analysarbetet, samt att vi båda under intervjuerna 

har kunnat lyssna och skriva ner observationer vilket är något som stödjs av Eisenhardt (1989). 

Visserligen har det för oss även resulterat vi har lagt tid på saker som kanske inte behövt lika ingående 

diskussioner, exempelvis då vi upplever att vissa analysdelar har överanalyserats utan att riktigt 

komma fram till något. I dessa hade det varit lättare att istället skriva ner sina tankar individuellt och 

sedan ge varandra förslag på saker som skulle kunna komplettera analysen. 
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För att få kvalitativa data från intervjuer tar Turner (2010) tre viktiga aspekter som de som genomför 

en intervju måste tänka på: a) förberedelse av intervjun, då att vara påläst och veta vilka frågor som 

ska ställas gör det mindre sannolikt att detaljer eller frågor missas, b) konstruerandet av frågorna, då 

det är viktigt att ha frågor som väl går igenom det intervjuaren vill ha svar på och låter den som 

intervjuas kunna svara på dem på ett bra sätt, och c) implementationen av intervjuerna, då det under 

genomförandet av intervjuerna gäller att genomföra dem på ett sådant sätt att de som intervjuas får 

svara ordentligt så korrekta och riktiga data fås. Vi har planerat våra intervjuer genom att göra en 

intervjuguide för varje typ av intervju, vilket har gjort att vi har vetat vilka frågor som ska ställas under 

varje intervju. Vi försökte ha så öppna frågor som möjligt för att undvika att intervjuobjekten blev 

styrda att svara på ett visst sätt och istället kunde svara så fritt som möjligt. Vi tror att detta gjorde att 

vi kunde få ut fler av intervjuobjektens tankar kring de frågor vi ställde. Dessutom försökte vi att inte 

avbryta de som intervjuades, utan lät dem säga alla sina tankar och åsikter kring frågan innan vi kom 

med följdfrågor. Detta tror vi har gjort att vi kunnat få ut mer data från varje intervju och det har även 

gett oss möjlighet att få ut intressanta kommentarer från de vi intervjuat. 

Vidare kan öppna intervjuer enligt Turner (2010) resultera i detaljrika svar och det data som samlas in 

blir därför ofta rikt och kvalitativt. Det innebär samtidigt att det kan bli svårt för undersökarna att hitta 

liknande teman eller mönster i intervjusvaren, samt att ta fram en sammanfattning som reflekterar 

alla svaren. Vi känner att vårt val att ha strukturerade intervjuer med öppna svar har gjort att vi till 

viss del har haft detta problem, då de öppna frågorna har lett till långa och varierande svar som varit 

svåra att sammanfatta. Vi hade kunnat välja att inte sammanfatta allt, men vi ville inte prioritera bort 

vissa delar av intervjusvaren utifall att det var något som dök upp under senare intervjuer och som var 

intressant att undersöka vidare. Vi har dock bortsett från vissa av svaren, som exempelvis vad 

intervjuobjekten har haft för tidigare anställning, då de endast användes av oss för att skapa en 

tydligare bild av personen vi pratade med och som vi inte ansåg vara direkt kopplade till 

undersökningen.  
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3 Litteraturstudie 
För att kunna svara på vår frågeställning om hur kunskapsdelning kan påverkas av olika 

styrparametrar behöver vi först definiera vad kunskapsdelning är, vilket görs i det inledande kapitlet. 

Därefter går vi igenom Malmi och Browns MCS-modell för att tydliggöra vilka styrparametrar som 

finns och hur de används för att styra en organisation. Slutligen har vi en sammanfattning av vår 

litteraturstudie. 

3.1 Kunskapsdelning 
För att kunna avgöra hur olika styrparametrar kan påverka kunskapsdelning vill vi i följande kapitel, 

genom att definiera kunskap, kunskapsdelning och praktikgemenskaper, visa vilka aspekter av 

kunskapsdelning som går att påverka. 

3.1.1 Vad är kunskap? 

Baserat på vilken skola de tillhör, så har forskare delat in kunskap i olika kategorier. Exempelvis kan 

kunskap enligt Saeed m.fl. (2010) delas in i kognitiv eller konstruktiv kunskap, individuell eller kollektiv 

kunskap, samt explicit eller tyst kunskap. Ett annat exempel är de dimensioner som McLure Wasko 

och Faraj (2000) tar upp i sin studie om varför organisationsmedlemmar ofta är motvilliga att dela 

kunskap med andra i organisation. Dessa är: tyst eller explicit kunskap, universell eller lokal kunskap, 

deklarativ eller procedural kunskap, samt ”klibbig” eller ”flytande” kunskap. Den litteratur som 

används i denna undersökning fokuserar på individuell och kollektiv kunskap, samt explicit och tyst 

kunskap.  

McLure Wasko och Faraj (2000) presenterar tre olika perspektiv på kunskap och undersöker 

implikationerna av vardera av perspektiven. I det första perspektivet beskrivs kunskap som ett separat 

objekt och en egennytta, vilket innebär att organisationer kan använda kunskap som en vara. Det 

andra perspektivet ser inte kunskap som något separat, utan som något inbäddat i individer. I detta 

perspektiv är kunskap fortfarande en egennytta och ägs av individen, vilket innebär att den endast 

kan utbytas genom interaktioner mellan två individer. Slutligen, i det tredje perspektivet, ses kunskap 

som inbäddad i organisationer och betraktas då som en allmännytta, som kan delas och spridas inom 

organisationer utan att användas upp eller förlora sitt värde. Baserat på deras perspektiv kan kunskap 

därför antingen vara individuell och ägas av en individ, eller vara kollektiv och delas gemensamt av 

medlemmarna av en organisation. 

Enligt Argote och Ingram (2000)  är kunskapen som finns inom organisationer till stor del inbäddad i 

de individuella medlemmarna och det gäller särskilt den tysta kunskapen. Nonaka och Toyama (2003) 

talar om tyst kunskap som något som är svårt att formalisera och därför endast kan fås genom delade 

erfarenheter, ofta genom praktiska erfarenheter som mentorskapsupplärning. De anser att tyst 

kunskap innefattar rutiner, eftersom de bygger på långvarig interaktion. Även Argote och Ingram 

nämner att tyst kunskap är svår att uttrycka och baserat på tidigare studier påstår de att direkta sätt 

för att mäta kunskap, som muntliga rapporter, inte lämpade för att fånga upp tyst kunskap och de 

anser att det är mer lämpligt att använda prestationsbaserade mätningar. 

Enligt Nonaka och Toyama (2003) kan explicit kunskap, till skillnad från tyst kunskap, delas med andra. 

Vidare säger Kim och Trimi (2007) att baserat hur explicit kunskapen är så kan den vara exploaterande 

eller explorativ. De beskriver exploaterande kunskap som något som lätt kan skrivas ner eller 

kommuniceras till andra människor, vilket gör det lätt att dela med andra människor, medan 

explorativ är svårare att kommunicera och förstå, och oftast fås genom direkt erfarenhet eller i en 

aktiv konversation. Det de beskriver som exploaterande kunskap stämmer därför överens med vad 

Nonaka och Toyama beskriver som explicit kunskap, och det är även där Kim och Trimi placerar den i 

skalan mellan tyst och explicit kunskap. Enligt Kim och Trimi är explorativ kunskap tyst och specialister 
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tenderar att ha explorativ kunskap då problemlösningen är unik för varje kund och därmed kan 

kunskapen vara svår att skriva ner, vilket gör att det är effektivare med direkt kommunikation som 

utbyte av idéer, kreativt tänkande och samarbete för att kommunicera explorativ kunskap. 

Även om vi håller med McLure Wasko och Faraj (2000) om att kunskap kan lagras i objekt, anser vi att 

det snarare är information som lagras och att kunskap är något som individen skapar från information 

och som sedan ägs av individen, vilket gör att det inte går att bli av med kunskapen och att kunskap 

är något som utbyts genom interaktioner mellan individer. Samtidigt anser vi att det är relevant att 

göra skillnad på tyst och explicit kunskap, då typen av kunskap påverkar hur kunskapsdelning kan ske.  

3.1.2 Kunskapsdelning 

Detta delkapitel beskriver hur kunskapsdelningsprocessen kan gå till, vad det kan finnas för problem 

med kunskapsdelning och vad det kan finnas för motivation till kunskapsdelning. 

3.1.2.1 Kunskapsdelningsprocessen 

Processen där erfarenheten hos grupperingar i en organisation påverkar andra grupperingar kallas för 

kunskapsdelning (Argote & Ingram, 2000). Kunskap kan spridas på olika sätt och en viktig faktor för en 

lyckad organisation är hur snabbt den kan ta in kunskap för att sen använda kunskapen i 

organisationen, men även hur organisationen använder sina kunskapsresurser (Birasnav, Goel, & 

Rastogi, 2012). 

Enligt Chennamaneni m.fl. (2012) kan kunskapsdelning ske på fyra olika sätt: Ad Hoc – regellös 

kunskapsdelning som sker när användarna börjar både bidra och använda kunskap i KMS, genom 

anonym delning – sker oftast utanför organisationer där personer delar med sig kunskap anonymt, 

ofta i wikis och dylikt, genom gemenskapsbaserad implicit delning – KMS använder feedback från 

tidigare användare för att ge rekommendationer till nya användare och är vanligt i sökmotorer och 

online-shopping, och genom delning baserad på sociala nätverk – när en delmängd av användare delar 

kunskap genom sitt sociala nätverk och ofta är det ett fåtal som är mer engagerade, medan de andra 

deltar passivt, men fortfarande får fördelar av interaktionerna. Denna bild av kunskapsdelning är inte 

MECE (mutually exclusive and colletively exhaustive) då vi, även om Chennamaneni m.fl. säger att de 

olika sätten ofta används för olika sorters kunskapsdelning, inte ser att det ena sättet utesluter det 

andra, vilket innebär att de inte är ME. Exempelvis anser vi att anonym delning och 

gemenskapsbaserad implicit delning kan ske samtidigt, då anonym delning inte utesluter att feedback 

från användarna kan användas för att ge rekommendationer till andra, exempelvis genom att ha en 

sökmotor på en wiki och ge rekommendationer baserat på hur tidigare användare har kopplat ihop 

olika fenomen eller områden. Då artikeln endast inkludera KS-system och inte praktisk 

kunskapsdelning som exempelvis mentorskap ser vi inte heller att kunskapsdelning måste ske på ett 

av dessa sätt, vilket innebär att de inte är CE. Därför utesluter vi inte att det finns fler sätt som 

kunskapsdelning kan ske på och inte heller att kunskapsdelning inom en organisation kan ske på flera 

sätt samtidigt. 

Exempelvis ser vi att Hellström m.fl. (2001) säger att KM kan genomföras på två olika sätt: Genom att 

centralisera eller decentralisera KM. De säger att om KM är centraliserad kan den karakteriseras 

genom att vara en ”uppifrån och ner”-implementation där kunskap framförallt delas och lagras 

centralt, att den är IT-orienterad genom att kunskap delas med hjälp av olika system snarare än av 

individer, att den har generaliserbara lösningar som går att applicera på fler fall, att 

organisationsmedlemmar drivs på av bolaget att dela kunskap, samt att det generellt är dyrt då 

kunskapsdelningen, enligt vår tolkning, inte är lika effektiv och att det behövs kostsamma system för 

att dela kunskapen. Denna typ av KM säger de är framförallt applikationstung som fokuserar på 

inskaffandet och lagrandet av kunskap. Vidare säger de att typiska exempel på IT-orienterad KM är 



24 
 

datalagring, dokumenthantering, beslutsstödsystem eller sökverktyg för intranät. Denna beskrivning 

stämmer in på vad Kim och Trimi (2007) säger om centraliserad KM, som de också kallar för kodad 

KM. Enligt dem innebär centraliserad KM att kunskap kan samlas i en kunskapsbas i organisationen 

som kan tas fram och användas av medlemmarna i organisationen, samt att organisationen 

återanvänder existerande lösningar. De säger även att centraliserad KM används ofta i stora IT-företag 

för att dela kunskap av tekniska lösningar på flera geografiska områden. 

Vidare säger Hellström m.fl. (2001) att decentraliserad KM karaktäriseras av en ”nerifrån och upp”-

implementation där fokus ligger på medlemmars interaktioner, unika lösningar, att kunskap lagras och 

delas öppet av alla organisationsmedlemmar, att kunskapshanteringen är reaktiv och adaptiv, samt 

att den generellt är billig då det i detta fall, enligt vår tolkning, inte behövs några kostsamma system. 

Därtill säger de att decentraliserade KM fokuserar på lärande genom exempel, tyst kunskap, 

kontemplativa interaktioner, samt handledning. I decentraliserad KM, som Kim och Trimi (2007) även 

kallar för personlig KM, skapas kunskap för nya problem genom kommunikation och samarbete mellan 

människor. De säger att kundernas problem oftast kräver specifika och unika lösningar vilket gör att 

kunskapen är oftast svår att standardisera. De tillägger att strategin i decentraliserad KM är att lägga 

fokus på kontakter och samarbeten mellan människor för att kunna dela kunskap och lösa problem. 

3.1.2.2 Svårigheter med kunskapsdelning 

Hur lätt det är att dela kunskap beror på kunskapens komplexitet, det vill säga hur lätt den är att 

förmedla och lära sig (Kogut & Zander, 1992). Komplexiteten kan vara ett problem vid kunskapsdelning 

då det kan ta lång tid för den som ska dela kunskapen att förklara och lång tid för den som ska lära sig 

att förstå kunskapen (van Wijk, Jansen, & Lyles, 2008). Kunskapen i en organisation kan inte lagras i 

en enskild individ (Hellström, Malmquist & Mikaelsson, 2001; Boland & Tenkasi, 1995) då de olika 

tekniker som används inom en organisation ofta är för komplexa för att en person att ha kunskap om 

allt, vilket är speciellt märkbart i organisationer där det krävs att medlemmarna har en hög 

kunskapsnivå för att uppnå organisationens mål (Boland & Tenkasi, 1995). 

Dessutom kan kunskap, enligt McLure Wasko och Faraj (2000), vara svår att separera från individer då 

det är svårt att beskriva och kodifiera den. Boland och Tenkansi (1995) säger, i sin studie om design av 

elektroniska kommunikationssystem för kunskapsarbete, att kunskap begränsas av språk eftersom det 

inte är ett medium för att representera tankar och därmed inte är tillräckligt för att beskriva kunskap. 

Vår tolkning av detta är att de menar skrift och tal när de talar om språk, vilket innebär att de inte tar 

hänsyn till användandet av bilder eller filmer som medel för att dela kunskap. Vi anser dock inte att 

ett användande av bild och video betyder att all kunskap går att beskriva och kodifiera, men att dessa 

medel kan underlätta processen där ”vanligt” språk i form av skrift och tal inte räcker till. 

Om kunskap ses som separat från en individ går den enligt McLure Wasko och Faraj (2000) att kodifiera 

och kan både lagras och delas inom en organisation oberoende av den person som bidrog med 

kunskapen. De säger dock att kodifieringen av kunskap inte innebär att organisationsmedlemmar 

utnyttjar kunskapen och att det är vanligt att de, istället för att leta efter den bästa informationen, 

vänder sig till medarbetare, då den informationen är mer lättillgänglig.  

3.1.2.3 Motivation till kunskapsdelning 

I perspektivet där kunskap ses som separat från individer betraktas kunskapen enligt McLure Wasko 

och Faraj (2000) som en egennytta som organisationsmedlemmar, vid incitament som löner, bonusar 

och befordran, delar med sig av. Detta perspektiv på kunskap motsätts av resultatet i enkätstudien av 

Chennamaneni m.fl. (2012) som i sin studie riktar sig till chefer och andra organisationsmedlemmar 

som spelar en nyckelroll i KM, och som har fått svar från 180 personer som arbetar heltid som 

kunskapsarbetare, men som samtidigt är registrerade på kurser inom business på ett MBA universitet. 

Enligt Chennamaneni m.fl. visar sig upplevda organisatoriska incitament som löneförhöjningar, 
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bonusar och befordran inte ha någon påverkan på kunskapsdelning. Istället påstår de att ekonomiska 

incitament endast har en kortsiktig verkan och på lång sikt minskar intresset i arbetet, samt att sociala 

aspekter som rykte, maktbalans och relationer med kollegor är viktigare än ekonomiska incitament. 

Om personer ser sin kunskap som egennytta minskar motivationen att dela med sig av den, eftersom 

den kunskap som en individ besitter får denne att känna att den kan få exempelvis respekt, 

självsäkerhet och status för den (McLure Wasko & Faraj, 2000). Det kan även finnas en motvilja att 

lära ut kunskap ifall det finns en rädsla att rivaler ska utnyttja den (van Wijk, Jansen, & Lyles, 2008) 

och om organisationsmedlemmar upplever att de förlorar makt till följd av att de ger upp kunskap har 

det enligt Chennamaneni m.fl. (2012) en signifikant negativ effekt på motivationen. I kontrast till detta 

har upplevt förbättrat rykte till följd av sin kunskap, enligt Chennamaneni m.fl., en signifikant positiv 

effekt på kunskapsdelning. 

Chennamaneni m.fl. (2012) hävdar att upplevd glädje från att hjälpa andra är den motivationsfaktor 

som har den starkaste effekten på kunskapsdelning, då personer känner att de behöver dela kunskap 

för att bidra till gruppen eller mår bra och känner sig värdefulla av att dela med sig av sin kunskap. Att 

organisationsmedlemmarna känner att de behöver bidra till gruppen är även något som McLure 

Wasko och Faraj (2000) säger kännetecknar kunskap som ses som allmännytta, då den synen gör att 

individer känner en moralisk förpliktelse som motiverar dem till att dela med sig av sin kunskap. Ett 

alternativ till detta är om organisationsmedlemmarna motiveras av vad Chennamaneni m.fl. beskriver 

som upplevda ömsesidiga fördelar, det vill säga förväntningar att få hjälp i framtiden för att andra 

känner tillit, skyldighet och tacksamhet, vilket har en signifikant effekt på kunskapsdelning. 

Chennamaneni m.fl. (2012) tar även upp andra möjliga motivationsfaktorer för kunskapsdelning. En 

av dessa är upplevt organisatoriskt klimat som exempelvis delade värderingar, normer och 

underliggande antaganden kan påverka kunskapsdelning. Därtill påstår de att underlättande verktyg 

och teknologi har en starkt positiv effekt på kunskapsdelning, men det betyder inte att verktygen 

används även om organisationsmedlemmar blir mer benägna att använda verktyg och teknologier om 

de ses som tillgängliga och lättanvända. 

Ytterligare faktorer som Chennamaneni m.fl. (2012) anser påverka kunskapsdelning är attityd till 

kunskapsdelning, som formas av tron av förväntade resultat av ett visst beteende, subjektiv norm till 

kunskapsdelning, som formas av det sociala trycket en individ känner för att utföra eller inte 

genomföra ett specifikt beteende, upplevd beteendekontroll av kunskapsdelning, som refererar till hur 

bra kontroll den som kunskapsdelar upplevs ha över det och hur lätt det är att göra, och slutligen finns 

kunskapsdelningens syfte och faktiskt kunskapsdelningsbeteende, som syftar till vad för motivation en 

individ har för att genomföra ett specifikt beteende. 

3.1.3 Kunskap i grupper 

Även om kunskapen är unik för varje individ, så finns det en överlappning i kunskap hos grupper, vilket 

gör att det går att dela med sig av kunskap och perspektivet hos en grupp grundas i den delade 

kunskapen samt de gemensamma normer som skapas (Westelius, 1996). Kunskap i en gemenskap ses 

enlig McLure Wasko och Faraj (2000) som en allmännytta som inte förlorar sitt värde när den sprids 

inom gemenskapen. De säger att synen på kunskap som en allmännytta motiverar medlemmarna att 

dela med sig av sin kunskap och på så sätt genereras och underhålls kunskapen av gruppen. Det 

främsta sättet att sprida kunskap inom gemenskaper är enligt McLure Wasko och Faraj genom 

samarbeten och öppna diskussioner.  

Boland och Tenkasi (1995) säger att kunskap skapas vid kommunikation mellan och inom olika 

kompetensgrupper som finns i en organisation. De säger även att betydelsen av ord konstant 
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förändras och endast kan ha en betydelse inom en specifik gruppering. Att kunskapsdelning kan 

försvåras av att grupperingar i en organisation har olika professionella språk, det vill säga olika fraser 

och uttryck för samma saker, tas även upp av Kogut och Zander (1992) som säger att detta kan leda 

till att olika grupper inom organisationen inte förstår varandra och därmed inte kan ta åt sig varandras 

kunskap. Genom att skapa nya betydelser, språkliga rutiner och ny kunskap, bildas enligt Boland och 

Tenkasi (1995) nya grupperingar. Detta kan enligt dem exempelvis göras genom redan etablerade 

kommunikationsvägar och rutiner genomföra återkopplingsprocesser.  

Pan och Leidner (2003), som studerar hur kunskapsdelning inom och mellan praktikgemenskaper kan 

stödjas med hjälp av IT, diskuterar hur olika tekniska lösningar kan hjälpa kunskapsdelning. De säger 

att det är viktigt att använda flera olika kanaler eller forum för kunskapsdelning, eftersom olika 

grupper kan ha olika behov och därmed inte kan använda samma lösning för kunskapsdelning, vilket 

gör att flexibilitet är ett viktigt krav i tekniska lösningar för kunskapsdelande då arbetssättet alltid 

förändras. De tillägger att en viktig detalj är att anställda alltid får ny kunskap och att ny personal med 

annan kunskap tillkommer till grupperingarna, vilket gör att det är viktigt att expandera 

kunskapsdelningsmöjligheterna då kunskapen kommer att ändras. 

3.2 Management Control Systems 
Malmi och Brown (2008) argumenterar för att Management Control Systems (MCS) ska användas som 

ett paket, då organisationer använder sig av stora och komplexa MCS. De olika styrparametrarna 

interagerar även med varandra och därför är det viktigt att titta på dem tillsammans, för att se hur de 

samverkar med varandra eller motverkar varandra. I sin föreslagna typologi, se Tabell 1, delar Malmi 

och Brown in styrparametrarna i fem olika kategorier: kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, 

belöning och kompensation, samt administrativ styrning. De har fastställt dessa styrparametrar 

genom att diskutera tidigare studier inom området. 

Jannesson, Nilsson och Rapp (2014) diskuterar Malmi och Browns modell i sin samling av studier av 

olika organisationer och hur strategi, styrning och konkurrensfördelar är relaterade hos dessa 

organisationer. Enligt dem är syftet med en balanserad styrmix att ge organisationen en tydlig riktning 

genom att se till att de olika styrparametrarna samverkar med varandra. De anser att även om Malmi 

och Browns modell är generell och inte gör mer än att indikera att det finns kopplingar mellan de olika 

styrparametrarna, så är den viktig då den inte bara fokuserar på formell styrning, utan även tar med 

informella styrparametrar. 

Tabell 1: Malmi & Browns MCS-paket (Malmi & Brown, 2008) 

Kulturstyrning 

Klaner Värderingar Symboler 

Planering Cybernetisk styrning 

Belöning och 
kompensation Långsiktig 

planering 
Kortsiktig 
planering 

Budget 
Finansiella 
mätsystem 

Icke-
finansiella 
mätsystem 

Hybrid-
mätsystem 

Administrativ styrning 

Styrstruktur Organisationsstruktur Policyer och procedurer 

Vardera av dessa styrparametrar presenteras nedan. Vi har dock valt att lägga mer fokus på 

kulturstyrning och administrativ styrning i form av organisationsstruktur, då dessa parametrar är 

huvudfokuset i vår undersökning. 
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3.2.1 Kulturstyrning 

Detta delkapitel redovisar först vad kultur är, följt av hur kultur kan utryckas inom organisationer. 

Slutligen redovisas hur kultur kan styras med hjälp av de tre parametrarna som Malmi och Brown 

beskriver: klaner, symboler och värderingar. 

3.2.1.1 Vad är kultur? 

Enligt Schein (2010), som i sin bok om organisationers kultur och ledarskap diskuterar hur kultur 

fungerar och hur det kan förklara organisationsfenomen, uppenbarar sig kultur hos alla former av 

sociala grupper som har någon form av delad historia och är de delade värderingarna för individerna 

i en grupp. Kultur visas genom olika aspekter i organisationen som strategi och vision, men visar sig 

också i hur organisationsmedlemmar agerar, vad de förväntar sig av varandra och hur de utvärderar 

andras ageranden (Schein, 2010). I sin studie definierar även Saeed, Tayyab, Anis-Ul-Haque, Ahmad 

och Chadhry (2010) organisationskultur som de värderingar som delas av medlemmarna i 

organisationen, samt de handlingar och beteenden som organisationsmedlemmar förväntas följa. 

Både Schein (2010) och Saeed m.fl. (2010) beskriver hur kultur påverkar den strukturella stabiliteten i 

den sociala aspekten av en organisation och hur den håller samman organisationen. Schein anser att 

denna struktur har en betydelse och förutsägbarhet som värderas av gruppmedlemmarna, och den 

trygghet som stabiliteten ger gör kultur till något som är svårt att förändra, då det är något som 

medlemmarna inte vill släppa. 

Genom en förståelse för organisationskultur anser Schein (2010) att det blir lättare att bemöta och 

förstå olikheter hos grupper i en organisation och det till synes irrationella beteende som ibland 

uppstår inom dem. 

3.2.1.2 Hur utrycks kultur inom organisationer? 

Inom litteraturen finns det flera sätt att beskriva de kulturer som byggs upp i en organisation, baserat 

på hur kulturen påverkar organisationen och organisationsmedlemmarnas beteende. Kultur kan ta 

olika former då grupper har olika förutsättningar och bakgrunder och det är enligt Schein (2010) 

gruppens ledare som initierar skapandet av gruppens kultur och sedan styr vilka andra medlemmar 

som blir ledare, samtidigt som de identifierar vilka element i kulturen som passar för gruppen och 

sedan styr kulturen så att gruppen kan överleva.  

Enligt Orlikowski (1993), som i sin artikel diskuterar hur en introduktion av en programvara för 

samarbete påverkar arbete och social iteration i en organisation, stödjer en kultur med hierarkiska 

karriärvägar och fokus på individuella prestationer inte samarbeten och kunskapsdelning, eftersom 

kulturen skapar en motvilja att dela med sig av kunskap och hjälpa andra. Lee och Choi (2003) 

beskriver däremot hur kulturfaktorer som samarbete, tillit och lärande är viktiga för KM och hur dessa 

faktorer behöver tas hänsyn till när en organisation initierar KM. 

Dessa faktorer byggs av Saeed m.fl. (2010) på av en fjärde faktor: formalisering. Samarbete beskrivs 

av Lee och Choi (2003) och Saeed m.fl. som graden av hur aktivt organisationsmedlemmar hjälper 

varandra i en organisation. Vidare säger Lee och Choi att samarbetskulturer ökar öppenheten bland 

medlemmar, vilket i sin tur kan öka kunskapsdelningen inom organisationen. Lee och Choi beskriver 

tillit som organisationsmedlemmarnas förmåga att lita på varandra vad gäller deras avsikt och deras 

beteende, och när medlemmar har tillit till varandra så är de mer villiga att dela kunskap. Saeed m.fl. 

och van Wijk m.fl. (2008) säger att tillit är väsentlig för att medlemmar ska vara villiga att dela kunskap 

och uppmuntrar innovation. Lee och Choi, samt Saeed m.fl. påstår att en kultur som uppmuntrar 

lärande kan vara viktigare i en organisation än teknisk utveckling, och fokus på lärande ger 

organisationen ny kunskap. De hävdar att detta kan hjälpa medlemmar ta större roller I 

kunskapsskapande och viktiga aspekter för lärande är stöd från ledning, kollegor och innovation inom 
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organisationen. Slutligen säger Saeed m.fl. att formalisering som refererar till regler, procedurer med 

mera, behövs tillsammans med öppna och flexibla organisationssystem för effektiv KM, vilket är något 

van Wijk m.fl. och Lee och Choi inte tar upp. 

Schein (2010) definierar tre olika nivåer för analysering av kultur. Den första nivån, artefakter, är de 

ytliga fenomen som går att se, höra och känna vid kontakt med en okänd kultur, och kan exempelvis 

vara språk, kläder, observerbara ritualer och ceremonier, samt den fysiska miljön. Han säger även att 

när en utomstående studerar kulturen på denna nivå finns det en risk att denne försöker tillämpa sina 

egna åsikter och dra slutsatser om artefakterna utan att förstå hur de påverkar den specifika gruppen. 

Nästa nivå, förespråkade övertygelser och värderingar, kommer från att gruppledaren ger förslag på 

arbetssätt och gruppens erfarenheter av dessa är att de är effektiva och ger önskat resultat, så 

kommer arbetssätten att bli till delade värderingar. Enligt Schein (2010) kan det även vara så att de 

värderingar som gruppen har inte ger samma effektivitet som andra värderingar, och det är då skillnad 

mellan önskvärt beteende och observerat beteende. Därför är det viktigt att kunna särskilja mellan de 

olika sorters värderingarna och hur de relaterar till exempelvis prestationer och filosofier. 

Westelius, Westelius och Brytting (2013) diskuterar värdekulturens betydelse i organisationer och tar 

fram en modell som bygger på att människors välmående är en viktig faktor för att det ska gå bra för 

organisationer, samt för att organisationer på lång sikt ska kunna vara hållbara. Modellen innefattar 

fyra faktorer, meaningfullness, authority, care och rationality, som enligt Westelius m.fl. behövs i 

människors sociala samspel för att de ska kunna må bra och prestera inom en organisation. De säger 

att det behövs en balans mellan de fyra faktorerna och att en skiftning mot någon av dem skulle 

innebära att anställda inte får det de behöver för att må bra i en organisation, vilket skulle leda till 

dåligt samspel, något som blir kostsamt och ohållbart för organisationen. 

Meaningfullness innebär enligt Westelius m.fl. (2013) att individerna i organisationen ska känna 

mening med det de arbetar med – de ska ha en känsla av värdefullt mål och erfarenheter som uppnår 

någon form av utveckling och mening. De säger att organisationsmedlemmarna ska kunna vara stolta 

över sitt arbete och att det ska efterfölja deras personliga värderingar. Att inte ha detta kan enligt dem 

leda till att organisationsmedlemmarna endast ser efter sig själva och öppenheten och tilliten till andra 

i gruppen försvinner. Authority syftar till en ledning som samordnar och har handlingskraft, då det 

enligt Westelius m.fl. krävs en bra struktur, ansvarsfördelning, regler, samt en enighet om detta för 

att organisationsmedlemmarna ska kunna arbeta bra. De påstår att om detta saknas kan ledningen 

upplevas som osystematisk och inkompetent, vilket kan leda till ifrågasättande om varför vissa saker 

görs och en känsla att ledarna inte agerar utifrån helheten, utan bara sig själv. Care beskrivs som 

förståelsen och respekten för andra individer och deras arbete. Detta är enligt Westelius m.fl. viktigt 

för kommunikationen och för öppenheten i gruppen, och en avsaknad av detta skapar rädsla, tystnad 

och låg respekt för varandra. Slutligen syftar rationality till kritisk granskning och förståelse för sitt 

arbete. En avsaknad av detta kan enligt Westelius m.fl. försvåra samspelet, göra att 

organisationsmedlemmarna gör onödiga saker och att dialogen inte längre fungerar. 

Den sista av Scheins (2010) kulturnivåer, underliggande antaganden, innefattar de värderingar och 

trosuppfattningar som tas för givet inom en grupp. Denna form av kultur är enligt honom svår att 

förändra då den tenderar att inte kunna konfronteras eller diskuteras. Ett exempel som ges av Schein 

är att om ett antagande är att alla är motiverade och kompetenta, så kommer synen på deras arbete 

påverkas av detta och om någon exempelvis vill arbeta hemma så ses inte det som en ursäkt att vara 

lat, utan visar istället att de vill vara produktiva. En problematik som Schein påstår kan uppstå är att 

cheferna har en inställning som inte matchar med hur medarbetarna beter sig och därför influeras 

deras syn på organisationsmedlemmarna av de underliggande antaganden som finns, vilket kan leda 

till att organisationsmedlemmarna börjar bete sig som de förväntas göra. 
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Kultur kan även uttryckas olika beroende på de grupperingar som finns inom en organisation. Enligt 

Schein (2010) består organisationer av flera subkulturer som delar antaganden baserat på deras 

funktioner och arbete, och det är viktigt att se till att subkulturerna ligger i linje med organisationens 

mål och strategier. Dessutom säger han att mikrokulturer kan växa fram och att de skapas från 

gemensamma antaganden från organisationsmedlemmar som jobbar med samma saker och som har 

liknande bakgrunder. När medlemmar ansluter sig till en grupp tar de enligt Schein med sig 

underliggande antaganden från tidigare grupper och dessa antaganden utgör sedan grunden för 

gruppens kultur, men ersätts över tid av nya antaganden när gruppen utvecklar sin delade historia. 

3.2.1.3 Styrning av kultur 

Kulturstyrning beskrivs av Malmi och Brown (2008) som bred, men diskret och syftar till hur beteendet 

inom organisationen påverkas av värderingar, övertygelser och sociala normer. Kulturstyrning och 

delas in i tre delar – värdebaserad kultur, symbolbaserad kultur och klaner. 

Enligt Malmi och Brown (2008) bygger värdebaserad kulturstyrning på att organisationsledningen och 

senior-medlemmar definierar de värderingar och den inriktning de vill att nya medlemmar ska arbeta 

mot, samtidigt som det innefattar att arbeta mot gemensamma värderingar genom att exempelvis ta 

in nya medlemmar med önskvärda värderingar. Den symbolbaserade kulturstyrning som de beskriver 

använder olika visuella uttryck för att styra organisationsmedlemmarna, där exempelvis utseendet 

och uppbyggnaden av arbetsplatsen kan skapa olika former av kultur och genom att förändra dessa 

går det därför att påverka kulturen i den riktning som är lämpad för den specifika organisationen. 

Klaner är enligt Malmi och Brown en benämning på subkulturen och mikrokulturer, och definieras av 

Ouchi (1979) en socialiseringsprocess som syftar till egenskaperna hos en specifik organisation. Ouchi 

säger att en klan förlitar sig på en djup nivå av enighet mellan medlemmar gällande värderingar, 

trosuppfattningar och anständigt beteende. Klaner kan enligt Malmi och Brown styra en organisation 

genom att använda olika ritualer och ceremonier för att skapa gemensamma värderingar hos 

medlemmarna. 

3.2.2 Planering 

Planering används enligt Malmi och Brown (2008) för att se till att alla funktioner i organisationen 

ligger i linje med önskade utfall av verksamheten genom att sätta organisationsmål, samt definiera en 

standard för prestationsgrad och beteende hos organisationsmedlemmarna. Skälet till att Malmi och 

Brown inkluderar planering i sin modell är för att de anser att planering är en viktig del av att uppnå 

kongruens med organisationsmålet. Styrparametern innefattar både kort- och långsiktig planering. 

Kortsiktig planering gäller ofta för det närmaste året och har ett taktiskt fokus, medan långsiktig 

planering har ett mer strategiskt fokus (Malmi & Brown, 2008). Chefer tenderar ofta att fokusera på 

taktik och kortsiktiga problem, men genom att ha en formell strategisk planering i organisationen 

tvingas de att även planera ur ett långsiktigt perspektiv (Anthony & Govindarajan, 2007).  

Huruvida det är lämpligt för en organisation att ha en långsiktig planering beror dock enligt Jannesson 

m.fl. (2014) på den omgivande miljön, där en miljö med en hög grad av osäkerhet försvårar långsiktig 

planering. Anthony och Govindarajan (2007) kallar processen för att bestämma vilka åtaganden en 

organisation kommer göra under de kommande åren och hur de ska budgetera för dessa för strategisk 

planering, och säger att det är processen där en organisation bestämmer hur de ska implementera 

sina strategier. Malmi och Brown (2008) verkar inkludera både framtagningen av organisationens 

strategier och den strategiska planeringen i styrparametern. De beskriver planering som att först titta 

på de funktionella enheterna och bestämma organisationsmålen för dessa, och därefter sätta 

standarder och tydliggöra förväntningar på arbetet. 
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Utförandet av den strategiska planeringen beror enligt Anthony och Govindarajan (2007) på 

organisationens vd och hur denne föredrar att göra planeringen. De säger att planeringsarbetet kan 

ske på flera sätt, exempelvis genom att en styrande organisation utför det eller att det finns en särskild 

planeringspersonal. En nackdel med att ha en styrande organisation som utför den strategiska 

planeringen är enligt Anthony och Govindarajan att den styrande organisationen kanske saknar den 

analytiska förmåga och breda synsätt som krävs för att göra den strategiska planeringen. 

3.2.3 Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning används enligt Malmi och Brown (2008) för att styra beteendet hos anställda 

genom att sätta standarder för prestation och olika mätsystem för att kvantifiera fenomen, och sedan 

ge feedback till genom att jämföra aktiviteter mot dessa. De former av cybernetisk styrning som Malmi 

och Brown inkluderar i sin modell är budget, finansiella mätsystem, icke-finansiella mätsystem och 

hybridmätsystem, där hybridmätsystem är en kombination av finansiella och icke-finansiella 

mätsystem. 

Enligt Malmi och Brown (2008) är budgeten en kontrollmekanism som visar vad som är fokusområden 

för verksamheten och mäter resultatet baserat på budgeten. Anthony och Govindarajan (2007) säger 

att en budget är ett effektivt medel för att planera och kontrollera på kort sikt, och görs ofta för ett år 

i taget. Enligt dem finns det fyra syften med en budget: 1) att finjustera den strategiska planeringen, 

2) koordinera aktiviteter inom organisationen, 3) fördela ansvar inom organisationen, och 4) att ligga 

till grund för mätsystem. 

Mätsystem används enligt Anthony och Govindarajan (2007) för att implementera strategier genom 

att mäta de kritiska framgångsfaktorer som definieras av strategin och sedan belöna medarbetarna 

för att på så sätt motivera dem att arbeta mot framgångsfaktorerna. Finansiella mätsystem används 

genom att göra organisationsmedlemmarna ansvariga för specifika finansiella mått och kan använda 

sig av information från budgeten (Malmi & Brown, 2008). Enligt Anthony och Govindarajan kan en 

organisation som förlitar sig fullständigt på finansiella mätsystem bli dysfunktionell, då finansiella 

mätsystem exempelvis kan göra att kortsiktiga handlingar som inte är bra på lång sikt uppmuntras för 

att uppfylla de finansiella kraven eller att långsiktiga handlingar inte genomförs för att de inte uppfyller 

de kortsiktiga finansiella kraven. Med andra ord får finansiella mätsystem organisationsmedlemmarna 

att fokusera på de mätbara målen. 

Icke-finansiella mätsystem kan användas för att överkomma de begränsningar som finns i finansiella 

mätsystem och för att identifiera vad som motiverar organisationsmedlemmarna till att prestera 

(Malmi & Brown, 2008). De icke-finansiella mätsystem som tas upp av Anthony och Govindarajan 

(2007) är antingen kundfokuserade – exempelvis marknadsandelar, kundnöjdhet och kundlojalitet – 

eller fokuserade på den interna processen – exempelvis kapacitetsanvändning, kvalitet och cykeltid. 

En form av hybridmätsystem är balanserade styrkort, som innefattar både finansiella och icke-

finansiella mätsystem (Malmi & Brown, 2008), och varje mätvärde (nyckeltal) ska vara kopplat till en 

del av strategin (Anthony & Govindarajan, 2007). I sitt kapitel om strategikartor i boken Strategisk 

ekonomistyrning – med dialoger i fokus beskriver Falk, Petri, Roy och Walldius (2015) balanserade 

styrkort som en balanserad resultatrapport som tar bort fokus på hur det går ekonomiskt för 

organisationer genom att även visa vad som görs i organisationen, samt interna och externa 

prestationer. Med balanserade styrkort mäter organisationer sina mål baserat på ett finansiellt 

perspektiv, ett kundperspektiv, ett innovations- och lärandeperspektiv (även kallat förnyelse- och 

utvecklingsperspektiv), samt ett internt processperspektiv (Anthony & Govindarajan, 2007; Falk, Petri, 

Roy & Walldius, 2015). Ett exempel på vad som kan mätas i innovations- och lärandeperspektivet är 

procent av försäljning som kommer från nya produkter (Anthony & Govindarajan, 2007). Genom att 
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använda en strategikarta för att visualisera nyckeltalen i de olika perspektiven går det att koppla ihop 

dem med organisationsstrategin (Falk, Petri, Roy, & Walldius, 2015). 

3.2.4 Belöningar och kompensation 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) motivation användas för att få organisationsmedlemmarna 

att uppnå organisationsmålen. Malmi och Brown (2008) definierar belöningar och kompensation som 

en styrningsmetod för att, med olika incitament, öka motivationen och prestationen hos de anställda. 

Anthony och Govindarajan påstår att det går att använda både positiva och negativa incitament för 

att påverka organisationsmedlemmar, men att de tenderar att motiveras mer av belöningar än straff. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är ekonomisk kompensation inte nödvändigtvis lika viktigt 

som icke-ekonomisk kompensation efter att en viss nivå av nöjdhet har uppnåtts. De kortsiktiga 

incitament som de tar upp baseras på prestation i det nuvarande året och innefattar total bonuspool, 

restbonus och uppskjuten kompensation. De långsiktiga incitament de tar upp baseras på långsiktiga 

åstadkommanden och innefattar aktieoptioner, fantomaktier, aktieuppskrivningsrätter, 

prestationsaktier och prestationsenheter. 

Enligt Orlikowski (1993) är en förväntning som finns hos många tjänstebolag är att majoriteten av de 

anställdas timmar ska vara debiterbara och då organisationer kan utvärdera sina anställda genom 

antalet debiterbara timmar, är det vanligt att de försöker undvika icke-debiterbar tid. Orlikowski säger 

att om organisationsmedlemmar inte ser en aktivitet som debiterbar kan det därför bli så att de inte 

lägger tid på den. I sin studie såg Orlikowski även att en avsaknad av belöning för en aktivitet kunde 

göra att den sågs som mindre legitim än kundrelaterat arbete, men att det inte gällde för chefer då de 

inte begränsades av tidsbestämmelser, debiterbara timmar och personliga prestationer på samma 

sätt. 

3.2.5 Administrativ styrning 

Med hjälp av administrativ styrning går det att styra beteendet hos anställda och detta görs genom 

att organisera individer, grupper och de styrande organen, samt genom olika procedurer och 

strategier (Malmi & Brown, 2008). Styrparametern består av styrstruktur, organisationsstruktur, samt 

policyer och procedurer. 

3.2.5.1 Styrstruktur 

En organisations styrstruktur påverkar formaliseringsgraden av organisationen, där en hög grad av 

styrning medför en hög grad av formalisering. Formalisering syftar på de regler, procedurer, 

dokumentation och arbetsbeskrivningar som finns inom en organisation (Saeed, Tayyab, Anis-Ul-

Haque, Ahmad, & Chaudhry, 2010). Hall och Tolbert (2005) säger att formaliseringen av en 

organisationsstruktur visar ledningens syn på de anställdas självkontroll och omdöme, då denna 

påverkar graden av regler som formaliseras för att styra de anställdas beteende. Vidare så säger de 

att när en organisation har en hög grad av formalisering innebär det att processer alltid utförs på 

samma sätt, medan det vid en låg grad av formalisering finns utrymme för de anställda att själva fatta 

beslut för vad som är lämpligt att göra i olika fall. Enligt Malmi och Brown (2008) blir 

organisationsmedlemmar mer investerade i planeringen om de får vara med och styra den, vilket gör 

att det är mer troligt att de utför planerna. Formaliseringsgraden går att mäta genom att se hur 

kodifierade roller och arbetsprocesser är, samt hur strikt existerande regelverk följs. Hall och Tolbert 

nämner ytterligare att det vid en hög grad av formalisering finns en risk att 

organisationsmedlemmarna blir för fokuserade på de regler som finns, då dessa används för att 

bedöma deras prestation, och därför prioriterar bort organisationsmålen.  
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Saeed m.fl. (2010) anser att kunskapsskapande tenderar att kräva mer flexibilitet och mindre formel 

struktur vilket förenklar möjligheten för kommunikation mellan individer inom en organisation, men 

strukturen och procedurerna behövs för att kunna använda kunskapen. De argumenterar därför för 

att det behövs en balans mellan formalisering och flexibilitet hos en organisation för effektiv 

kunskapshantering. Lee och Choi  (2003) säger att det inte finns några bevis som visar att formalisering 

hämnar kreativitet och innovation, och säger att formalisering kan öka effektiviteten i organisationens 

lärande och kommunikation, men det behövs mer forskning i ämnet. 

Enligt Hall och Tolbert (2005) är formalisering även kopplat till centralisering, som syftar på hur makten 

inom en organisation fördelas. Enligt dem baseras graden av centralisering på hur många grupper 

inom organisationen som kan delta i strategiska beslutsfattanden och när besluten sker hierarkiskt är 

endast vissa grupper involverade, vilket medför en hög grad av centralisering. Vid en låg grad av 

centralisering, där beslutsfattandet sker demokratiskt och kollektivt, sägs organisationen istället vara 

decentraliserad. Van Wijk m.fl. (2008) och Lyles anser att i en decentraliserad organisation flyttas 

beslutsfattandet ner i organisationen. Hall och Tolbert påstår att centralisering gör det lättare att 

koordinera arbetet jämfört med om varje del av organisationen skulle fatta egna beslut, samtidigt som 

de regelverk som sätts blir organisationsomspännande. De anser dock att detta kan leda till att 

organisationen blir mindre flexibel och regelverken som används behöver inte vara lämpliga för alla 

delar av organisationen, då lokala skillnader kan göra att vissa regler kanske inte passar. 

Alla beslut kan inte tas eller förstås av en person, och en decentraliserad organisation där medlemmar 

kan ta egna beslut i sina kunskapsområden hjälper till vid koordinering (Mintzberg, 2009; Boland & 

Tenkasi, 1995; Hellström, Malmquist & Mikaelsson, 2001). Detta är något som är märkbart i 

professionella organisationer som oftast har en större kunskapsgrad och större variation i arbetet 

(Mintzberg, 2009; Boland & Tenkasi, 1995). Vidare är decentralisering en stimulus för motivation och 

ju mer professionell en organisation är desto mer decentraliserad blir den (Mintzberg, 2009). En 

organisation med en hög grad av decentralisering breddar även ut kommunikationskanaler, vilket kan 

öka kvantiteten av idéer och kunskap som delas (van Wijk, Jansen, & Lyles, 2008).  

3.2.5.2 Organisationsstruktur 

En organisations uppbyggnad är en viktig styrparameter, då den påverkar hur enkelt det är att 

förutsäga medlemmarnas beteenden och hur interaktion inom organisationer sker (Malmi & Brown, 

2008). Organisationsstrukturen formar arbetssätt och interaktioner inom organisationen, samtidigt 

som strukturen i sin tur påverkas av saker som händer i organisationen och även om 

organisationsstruktur ofta ses som något fast så är det en parameter som går att förändra på lång sikt 

(Hall & Tolbert, 2005; Malmi & Brown, 2008). 

Van Wijk, Jansen och Lyles (2008) säger att en organisations attribut och karaktär påverkar 

kunskapsdelning, där exempelvis gamla organisationer kan ha en tendens att stagnera och få en 

begränsad förmåga att lära sig, medan unga organisationer oftast har det lättare att anpassa sig. 

Argote och Ingram (2000) säger att kunskapsdelning är lättare i organisationer som är organiserade i 

ett nätverk än i oberoende organisationer. Anledningen till detta anser de är för att 

organisationsmedlemmarna som är organiserade i nätverk är mer lika varandra och är därför mer 

villiga att dela med sig av sin kunskap, detta då nätverken oftast är formade efter vad för verktyg eller 

uppgift de har. 

Det finns flera sätt organisationer kan vara uppbyggda på och det beror på vilken typ av arbete som 

genomförs, samt kunskapsbasen hos organisationsmedlemmarna, och därför finns det inte en modell 

som fungerar för alla organisationer (Mintzberg, 2009; Hall & Tolbert, 2005; Dawson, 1992). 
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Mintzberg (2009) hävdar att en organisation kan bestå av fem grundläggande delar: Strategisk apex, 

mittlinjen och operationskärnan, vilka alla sitter ihop i en struktur, medan stödpersonal och 

teknostruktur är separerat. Han säger att operatörerna som gör det grundläggande arbetet och 

tjänsterna finns i basen och anses vara operationskärnan. Enligt honom behöver stora organisationer 

chefer som ser över arbetet, samt koordinerar och denna del kallas strategisk apex. Enligt Mintzberg 

kan det vid ännu större organisationer det behövas ett mellansteg som ligger mellan strategisk apex 

och operationskärnan, som hjälper koordination och administrativt arbete. Detta mellansteg kallar 

han för mittlinjen. Han hävdar även att en växande organisation kan behöva personal som ger indirekt 

hjälp till organisationen som inte har med företagssyftet att göra, och denna personal ligger under 

stödpersonal. Vidare säger Mintzberg att en större organisation kan vilja göra arbetet mer 

standardiserat för att få ner behovet av direkt överseende vilken teknostruktur hjälper till med. 

Dessutom definierar Mintzberg (2009) en organisations struktur baserat på hur organisationen 

koordinerar och kommunicerar arbetet mellan dess medlemmar. Han anser att det finns fem 

koordineringsaspekter som förklarar hur organisationer styr sitt arbete som beror på organisationens 

utseende och dess aktiviteter: ömsesidig anpassning, direkt tillsyn, standardisering av 

arbetsprocessen, standardisering av produktion (eng. output) och standardisering av arbetarnas 

kompetens. Ömsesidig anpassning beskrivs som att arbete koordineras genom informell 

kommunikation och arbetarna som utför jobbet som har kontroll över det. Direkt tillsyn beskrivs som 

att en medlem i organisationen ger instruktioner till de andra, samt överser och tar ansvar för deras 

arbete. Standardisering av arbetsprocessen beskrivs som standardiseringen av hur arbetet utförs, 

exempelvis genom att specificera produktionen av en produkt genom ett fixt antal steg. 

Standardisering av produktion beskrivs som när resultatet av ett arbete specificeras, men inte 

processen. Standardiseringen av arbetskompetens beskrivs som när det krävs en specificerad 

utbildning eller kompetens för att utföra arbetet. 

Mintzberg (2009) fortsätter med att ta upp fem organisationsstrukturer som uppkommer från hur 

organisationen är uppbyggd och hur kommunikationen genomförs. Enligt honom har en simpel 

struktur en enkel uppbyggnad där strategisk apex kontrolleras med direkt uppsyn. I en 

maskinbyråkrati har arbetsprocessen enligt Mintzberg standardiserats och teknostrukturen är den 

viktigaste delen. Han säger att en professionell byråkrati standardiserar kunskap och att 

operationskärnan är den viktigaste delen i verksamheten. En divisionaliserad organisation består 

enligt Mintzberg av flera fristående delar med egna mål och egen kontroll. Han säger att resultatet 

sedan undersöks av ledningen där kontakten är formel och att ledningen inte ska styra för mycket. 

Han tillägger att ledningen vill ha marknadsdiversitet och kan sälja, köpa och stänga ner divisioner för 

att få en bra blandning på produkter på olika marknader, vilket ger en ökad effektiv allokering av 

kapital, strategisk diversifiering, mindre risk, ökad strategisk lättillgänglighet och kan svara på lokala 

händelser. Slutligen finns adhokrati, som enligt Mintzberg är en organisk och decentraliserad struktur 

med specialiserad personal som arbetar i små grupper och skickas till kund för att lösa problem. Enligt 

Mintzberg bygger adhokratier på ömsesidig anpassning, vilket innebär att beslutsfattandet sker 

genom informell kommunikation där ledningen inte har lika mycket att säga till om i den dagliga 

verksamheten, men kan ta strategiska val i strukturen. Han säger att adhokratiska organisationer 

fokuserar på specialiserade varor och tjänster, vilket gör att de tenderar att kunna få problem med 

effektivitet och då specialanpassning är beroende av att organisationsmedlemmar kommunicerar för 

att dela sin kunskap och utveckla idéer och kan det även leda till höga kommunikationskostnader.  

Hall och Tolbert (2005) tar upp strukturskillnader som påverkar komplexiteten i organisationer vilka 

kan delas in i tre olika former: horisontell differentiering, hierarkisk differentiering och geografisk 

spridning. Enligt dem syftar horisontell differentiering till hur arbetsuppgifter fördelas, vilket antingen 
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görs genom att dela upp arbetet så att varje uppgift utförs av specialister inom området eller genom 

att dela upp arbetet i specialiserade, men repetitiva uppgifter. Enligt dem mäter en hierarkisk 

differentiering antalet olika hierarkiska nivåer i en organisation, vilket dock indikerar att auktoriteten 

följer de hierarkiska nivåerna. Burgelman (1983) säger i sin undersökning hur hierarkiska nivåer 

kombinerat påverkar entreprenörskap i organisationer att flera faktorer på olika hierarkiska nivåer i 

en organisation avgör om nya initiativ blir lyckade. Han anser att interna initiativ framförallt är en 

”nedifrån och upp”-process där individerna på operationsnivån är den viktigaste resursen för intern 

utveckling. 

Vidare säger Hall och Tolbert (2005) att geografisk spridning kan påverka komplexiteten hos en 

organisation genom horisontell och/eller hierarkisk differentiering mellan olika geografiska platser. 

Därtill säger de att komplexitet i form av geografisk spridning kan förekomma då exempelvis 

aktiviteter som utförs på de geografiskt skilda platserna utförs annorlunda och en högre grad av 

differentiering tillför en större risk för komplikationer i kontroll, koordination och kommunikation. 

3.2.5.3 Policyer och procedurer 

Malmi och Brown (2008) beskriver policyer och procedurer som ett sätt att inom organisationen 

specificera processer och beteende. Detta kan enligt dem inkludera en standard på operativa 

procedurer, praxis och regler. De fortsätter med att säga att policyer och procedurer även inkluderar 

begränsningar av beteende, åtgärdshandlingar och ansvar.  Brown och Duguid (1991) säger att företag 

använder manualer och jobbeskrivningar för att förstå och förbättra arbete, men tillägger att anställda 

egentligen arbetar på andra sätt än hur dessa beskriver att de ska göra. De säger att för att kunna styra 

arbete, lärande och innovation det gäller att förstå hur de aspekterna fungerar hos individerna i en 

organisation. De argumenterar att organisationer är bäst representerade som sammanhängande 

grupper och att exempelvis manualer och processer som inte passar till rätt arbete bara gör arbetet 

och förståelsen för arbetet mer komplext.  Orlikowski (1993) säger i sin studie att det kan vara svårt 

att applicera policyer och procedurer i en decentraliserad organisation, eftersom chefer för olika 

organisatoriska enheter är försiktiga med att implementera policyer och arbetssätt som skulle kräva 

organisatoriska förändringar, då de vill undvika konflikt och konkurrens mellan olika organisatoriska 

enheter i en organisation.  

3.3 Summering 
Följande delkapitel ger en summering av den litteraturen som presenterats i kapitel 3. 

3.3.1 Kunskapsdelning 
Kunskap som begrepp kan delas in i flera kategorier. Dels kan kunskap ses som något som är skilt från 

individen, inbäddat i individen eller inbäddat organisationen, och det påverkar huruvida kunskapen 

ses som en egennytta eller allmännytta. Sedan kan kunskapen vara explicit, vilket är kunskap som 

aktivt går att dela och kan antingen delas genom att skrivas ned eller genom konversationer och 

direkta erfarenheter, eller tyst, vilket är kunskap som är svår att uttrycka och formalisera, och som 

endast kan fås genom gemensamma erfarenheter. 

Kunskapsdelning är en process där erfarenheter delas mellan grupperingar i en organisation och kan 

ske på flera sätt. Därtill kan hanteringen av kunskap vara antingen centraliserad, vilket innebär att 

kunskapsdelning sker via IT-system istället för mellan individer, eller decentraliserad, vilket innebär 

att kunskapsdelning sker genom kommunikation och samarbeten mellan organisationsmedlemmarna. 

Det finns flera faktorer som kan påverka kunskapsdelningen, som exempelvis hur komplex kunskapen 

är och graden av komplexitet påverkar hur lätt den är att dela, eller om det går att kodifiera kunskapen, 

vilket påverkar huruvida det går att dela kunskap genom skrift och tal. Därtill kan 

organisationsmedlemmarnas syn på kunskap avgöra hur lätt den är att dela och om kunskap ses som 
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en egennytta kan individer vara motvilliga att dela kunskap, då de inte anser sig tjäna något på att dela 

med sig och att de tjänar mer på att själv behålla kunskapen. Däremot, är organisationsmedlemmar 

mer villiga att dela med sig om kunskap ses som en allmännytta då de känner sig förpliktigade att dela 

med sig. Det finns andra motivationsfaktorer till kunskapsdelning, som exempelvis att få makt eller 

respekt, eller det organisatoriska klimatet, där organisationsmedlemmarna kan känna att de mår bra 

av att dela med sig om det finns ett organisatoriskt klimat som uppmuntrar kunskapsdelning och då 

motiveras av den anledningen. 

Kunskapen i en grupp grundas i individernas gemensamma kunskap och ses som en allmännytta, vilket 

innebär att den inte förlorar värde när den delas och att medlemmarna motiveras att dela med sig av 

sin kunskap. Olika grupperingar inom en organisation har olika benämningar eller betydelser av ord, 

vilket försvårar kunskapsdelningen mellan dem. Att ha flexibla tekniska läsningar och använda olika 

kanaler eller forum är viktigt för kunskapsdelningen, då olika grupper har olika behov och arbetet 

ständigt förändras. 

3.3.2 Management Control Systems 
Malmi och Browns (2008) MCS-modell innefattar fem kategorier av styrparametrar: kulturstyrning, 

planering, cybernetisk styrning, belöning och kompensation, samt administrativ styrning. De olika 

styrparametrarna påverkar med varandra och genom en balanserad styrmix går det att se till att de 

samverkar med varandra, och på så sätt ge organisationen en tydlig riktning. 

Kultur är de delade erfarenheterna och värderingarna hos en organisation, och påverkar 

organisationsmedlemmarnas beteende. Baserat på vilken sorts kultur en organisation har, så har 

medlemmarna olika grad av motivation att dela med sig av sin kunskap. De tre 

kulturstyrningsparametrar som Malmi och Brown tar upp är värderingar, som definieras av 

organisationsledningen och används för att styra i vilken riktning organisationen ska arbeta mot, 

symboler, som styr medlemmarna genom visuella uttryck, samt klaner, en form av gruppering med 

eniga värderingar och trosuppfattningar, som styr medlemmarna genom ritualer och ceremonier som 

skapar gemensamma värderingar. 

Genom att sätta upp mål och fastställa det förväntade beteendet och prestandan hos 

organisationsmedlemmar kan planering används för att se till att organisationen uppnår sitt önskade 

utfall. Planering kan dels vara kortsiktig och fokusera på det närmaste året, eller långsiktig och ha ett 

längre, mer strategiskt fokus. För organisationer som agerar i en osäker miljö kan det vara olämpligt 

att använda sig av en långsiktig planering. 

Cybernetisk styrning består av budget och mätsystem. Budgeten är något som organisationer 

använder för att indikera vilka områden som organisationen fokuserar på och görs ofta för ett år i 

taget. Mätsystem används för att mäta kritiska framgångsfaktorer och används i kombination med 

belöningar för att motivera organisationsmedlemmarna. Mätsystem kan vara finansiella, där 

organisationsmedlemmarna får ansvar för finansiella mått, icke-finansiella, som innebär att de 

fokuserar på mått som kundnöjdhet eller kvalitet, eller hybridmätsystem, vilket är en kombination av 

finansiella och icke-finansiella mätsystem. För organisationer kan det vara önskvärt att använda sig av 

både finansiella och icke-finansiella mätsystem, då användandet av endast finansiella mätsystem kan 

göra att organisationsmedlemmarna endast fokuserar på mätbara mål och inte tänker långsiktigt. 

Styrparametern belöning och kompensation används för att öka motivationen och prestationen hos 

organisationsmedlemmar och få dem att uppnå organisationens mål. Det går att använda både 

ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar och kompensation, men efter en viss nivå av nöjdhet har 

de ekonomiska incitamenten inte samma vikt som de icke-ekonomiska. Hos tjänstebolag kan det 
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ibland finnas en förväntning att alla timmar ska vara debiterbara, vilket gör att aktiviteter som inte 

belönas ses som mindre legitim än kundrelaterat arbete, vilket kan leda till att dessa prioriteras bort. 

Administrativ styrning innefattar styrstruktur, organisationsstruktur, samt policyer och procedurer. 

Styrstrukturen i en organisation påverkar dess formaliseringsgrad, det vill säga hur reglerat arbetet 

och olika processer inom organisationen är. Vid en låg grad av formalisering har 

organisationsmedlemmarna möjlighet att fatta beslut själva, istället för att deras arbete styrs strikt av 

chefer. En låg grad av formalisering är även mer gynnsam för kunskapshantering, då processen ofta 

behöver mer flexibilitet och kommunikation mellan individer. Formaliseringen av en organisation 

påverkar även centraliseringsgraden, det vill säga var i organisationen som beslut fattas. I en 

decentraliserad organisation sker beslutsfattandet mer demokratiskt och längre ned i organisationen. 

Att medlemmarna kan ta egna beslut hjälper till vid koordinering och kan även öka deras motivation, 

vilket kan leda till mer kunskapsdelning och fler nya idéer. Organisationsstrukturen formar 

arbetssättet i organisationen och uppbyggnaden baseras på vilken typ av arbete som genomförs och 

vilken kunskapsbas medlemmarna har. Strukturen påverkar komplexiteten i organisationen, vilket 

påverkar hur lätt interaktion sker, och huruvida det går att förutsäga medlemmarnas beteende. 

Slutligen innefattar styrparametern policyer och procedurer en standardisering av procedurer, praxis 

och regler, och används för att styra exempelvis beteende, processer och ansvarsfördelning inom 

organisationen.  
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4 Undersökningsmodell 
Undersökningsmodellen visar vad som undersöks i rapporten och hur den har genomförts med 

avseende på rapportens syfte och litteraturbas. Den visar även hur rapportens litteratur har använts 

för att bestämma intervju utfrågningarnas genomförande och vad dess frågor har baserats på. I syftet 

frågar vi vad som kan påverka kunskapsdelning där parametrarna struktur och kultur ansågs vara 

intressant för undersökningen. Vid parameterundersökningen har vi utgått från Malmi och Browns 

(2008) MCS-faktorer för att se vilka delar som skulle kunna vara intressanta för vårt fall. Kategorierna 

Kulturastyrning, planering, cybernetisk styrning, belöning och kompensation, samt administrativ 

styrning ansågs av oss som speciellt intressanta för vår undersökning och användes i utformandet av 

frågorna till respektive konsult. Frågorna utgick från hur de olika parametrarna påverkade varje 

organisationsmedlems möjlighet till kunskapsdelande och deras syn på kunskapsdelning. För cheferna 

var även frågorna inriktade på hur företagen och de själva påverkar konsulternas kunskapsdelande, 

samt hur de ser på kompetenscentret. Vi frågade medlemmarna i kompetenscentret om 

kunskapsdelning, samt deras arbete inom kompetenscentret, deras syn på det och vad deras 

ambitioner med kompetenscentret är. Slutligen ställde vi frågor till de organisationsmedlemmar som 

inte var med i kompetenscentret om deras syn på ett möjligt kompetenscenter och hur ett sådant 

arbete skulle gå till. De flesta konsulter kände inte till kompetenscentret och vi ville få opåverkade 

åsikter, vilket gjorde att vi valde att inte nämna kompetenscentret i våra intervjuer och istället ställde 

mer generella frågor kring ämnet. Om inte Malmi och Browns MCS-faktorer hade tillämpats vid 

utformandet av intervjuerna så hade med stor sannolikhet fokusområdena för frågorna sett 

annorlunda ut, vilket medför att vårt resultat hade varit annorlunda. 

Litteraturbasen användes för att se inom vilka områden det fanns relevant litteratur som tar upp de 

olika parametrar som finns i Malmi och Browns (2008) MCS-modell. Litteraturbasen användes även 

för att hitta intressanta ämnen att ta upp och fråga om till intervjuerna. Olika källor har använts som 

huvudkällor till de olika parametrar som undersöks i vår rapport. För att undersöka kulturstyrning har 

vi framförallt använt oss utav Schein (2010) som huvudkälla, då vi ansett att Schein är väletablerad 

inom vad kultur är och hur kultur utrycks i organisationer. Utifrån det har vi fått en uppfattning av vad 

kultur kan vara och hur det kan påverka en organisation, samt hur det går att se kultur inom en 

organisation, vilket har hjälpt oss att bestämma vad vara intressant att titta på. Inom planering, 

cybernetisk styrning, samt belöning och kompensation har vi framförallt använt oss utav Anthony och 

Govindarajan (2007) som diskuterar parametrarnas påverkan på organisationer och vi har använt 

deras bok som utgångspunkt för att hitta mer källor i området. Till sist, inom administrativ styrning, 

har vi till olika delar använt oss utav olika huvudkällor. Styrstrukturen har varit ett brett ämne där vi 

använt oss av Saeed m.fl. (2010), Hall och Tolbert (2005), Lee och Choi  (2003), samt van Wijk m.fl. 

(2008), där alla har olika inriktningar i hur styrstrukturen påverkar, vilket vi använt oss utav som grund 

för vår undersökning i ämnet. Till organisationsstrukturen har framförallt Mintzberg (2009) använts 

som huvudkälla då Mintzberg är en väletablerad och har en bred teori, där vi använt andra artiklar 

som komplement. När vi tittar på motivationsfaktorer för kunskapsdelning så använder vi oss till stor 

del av Chennamaneni m.fl. (2012). Även om deras enkätstudie har skickats ut till studenter anser vi 

att den fortfarande kan vara representativ eftersom dessa studenter, enligt dem, arbetar fulltid hos 

organisationer inom flera olika industrier och arbetar med kunskapsbaserat arbete eller har 

chefspositioner inom dessa organisationer. 

Undersökningen utfördes på tre Knowit-bolag: KD Linköping, KD Göteborg och KD Helikopter. 

Sammanlagt gjordes 22 intervjuer varav det var en intervju med högsta chefen på varje bolag, fyra var 

av medlemmar i kompetenscentret och resterande på konsulter på de olika bolagen. Önskemålet var 

att få en större mängd intervjuer för att kunna jämföra data och åsikter mellan olika personer och 



38 
 

roller, samt kunna se trender mellan olika bolag och personers sysselsättning ifall det fanns en sådan. 

Efter varje intervju skickades en sammanfattning av intervjun ut till varje person som vi intervjuat så 

de kunde titta igenom den så inga missförstånd uppstått. I mån av behov ställdes uppföljningsfrågor 

ifall det var något mer vi ville ha svar på eller ifall det var något som vi hade missat. 

Vi valde att använda de intervjusvar som vi ansåg vara relevanta för vår frågeställning och använde 

dessa som grund för vår analys. Vår litteraturstudie används i analysen för att jämföra våra empiriska 

samband med existerande teori och på så sätt försöka hitta samband och möjliga förklaringar till våra 

resultat.  
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5 Empirisk studie 
Följande kapitel är grundat i resultaten från de intervjuer som har genomförts och innehåller en 

genomgång av fallföretaget och hur kunskapsdelning påverkas inom bolaget. Först kommer en 

introduktion till fallföretaget och organisationsstrukturen för att ge en bakgrund till fallföretaget. 

Därefter beskriver Styrning hur de styrsätt som varit relevanta för vår undersökning påverkar 

fallföretaget och dess möjligheter till kunskapsdelning. Därefter beskrivs de motivationsfaktorer som 

påverkar de anställda i sitt arbete. För att få en inblick i det kompetenscenter, Analytics Lab (AL), som 

ligger till grund för arbetet och hur det passar in i resterande verksamhet har vi ett delkapital som 

beskriver AL, varefter den övergripande kunskapsdelningen som sker inom de studerade bolagen 

presenteras. Sedan beskrivs den kommunikation och de samarbeten som sker mellan bolagen. 

Slutligen, till följd av omfattningen av den empiriska studien har vi valt att inkludera en 

sammanfattning av alla delkapitel i slutet av avsnittet. 

5.1 Bakgrund Knowit 
Enligt Vd KDG (2016) är Knowit ett IT-bolag som startade 1990 och grundades av Carl-Emil Sundberg 
och Sven-Håkan Olsson som tyckte att det var en bra idé. Han beskriver att de började med en idé att 
ha ett företag som bestod av många olika bolag, det vill säga ett moderbolag som består av många 
dotterbolag, där tanken var att locka till sig personer med en entreprenöriell ådra. Enligt honom kunde 
de skapa ett antal olika verksamheter, däribland Business Intelligence (BI) som innehåller flera olika 
bolag, och de hade många specialistbolag och satsade på en lokal närvaro, där de skulle täcka hela 
Sverige, eftersom att de ansåg att affärer är lokala. Han säger att det efter 2000 var en svacka i Sverige, 
vilket gjorde att det gick dåligt för de Knowit-bolag som låg i storstäder, men det gick bra för de bolag 
som fanns i norr då de hade en mer lokal närvaro, vilket troligtvis räddade företaget från att gå i 
konkurs. Enligt Vd KDG har Knowit nu en mer lokal närvaro, men är fortfarande tämligen utspritt på 
olika orter. 

Det studerade konsultföretaget Knowit Decision (KD) Linköping är ett av flera KD-företag som tillhör 

affärsområdet Solutions i Knowit-koncernen. Fokus inom affärsområdet ligger på systemutveckling 

(Knowit, 2016). Företaget har 22 anställda, varav tre konsulter sitter på heltid i Stockholm. 

Vd A (2016) beskriver hur KD Linköping bildades i mars 2005 av några konsulter från RKS, som startade 
bolaget i samband med att Sigma köpte upp RKS. Han tillägger att bolaget, som en del av KD, har den 
primära sysselsättningen beslutsstödslösningar och datalager. 

5.2 Styrning 
Detta delkapitel inkluderar hur de styrsätt som Malmi och Brown presenterar påverkar fallföretaget 

och systerbolagen, samt deras möjligheter till kunskapsdelning. Detta inkluderar administrativ 

styrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar och kompensationer, samt kulturstyrning.  

5.2.1 Administrativ styrning 
Detta delkapitel beskriver hur den administrativa styrningen, som innefattar organisationsstruktur, 

styrsätt och policyer och procedurer, påverkar fallföretaget och de två systerbolagen. 

5.2.1.1 Organisationsstruktur 

Knowits verksamhet är uppdelad i tre huvudområden, se Figur 1: Organisationsstruktur Knowit 

(Shareit, 2017-01-19). Det finns ett som heter Experience som hjälper olika verksamheter med deras 

affärskritiska mål genom att styra verksamhetens digitala närvaro och förbättra de digitala 

användarupplevelserna (Knowit, 2016). Sedan har de Insight som arbetar med förändringsprocesser, 

management och behovsstyrning (Vd KDG, 2016). Behovsstyrning (eng. sourcing management) 

innebär att de tittar på verksamhetsbehov och mål och formar strategier därefter (Knowit, 2017a). 

Slutligen finns ett område för systemutveckling, Solutions, som BI-området tillhör (Vd KDG, 2016) och 
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de hjälper verksamheter att utvecklas genom att erbjuda spetskompetens inom systemutveckling och 

tar fram IT-lösningar till sina kunder (Knowit, 2016). 

 

Enligt Vd A (2016) är Knowit Decision Group (KDG) inget affärsområde, utan är en 

inriktningsgruppering som tillhör Solutions och då det inte finns något annat Solutions-bolag i 

Linköping kan KD Linköping jobba bredare, det vill säga arbeta med systemutveckling och BI i alla 

tekniker, än andra Decision-bolag. Vi har även fått förklarat för oss att KD-bolagen fokuserar på olika 

verktyg, där KD Linköping arbetar mer med Oracle än de andra. 

Enligt Vd A (2016) tyckte KD Linköping att det saknades beslutsstödsbolag inom Oracles teknikområde 

i Stockholm och har därför även startat upp ett kontor där. Han säger att det sedan tidigare fanns två 

Decision-bolag i Stockholm: KD Stockholm som framförallt jobbar med SAS-produkter och KD 

Helikopter är mer likt KD Linköping, men som inte arbetar med Oracle, och KD Linköping tyckte därför 

att det borde finnas en marknad även i Stockholm. Han tillägger att när Konsult H flyttade till 

Stockholm för tre år sedan ville de ha kvar honom hos Knowit och sa därför att han skulle dra igång 

bolaget i Stockholm. Konsult H har rollen som konsultchef för Stockholmskontoret, se Figur 2, och 

Figur 1: Organisationsstruktur Knowit (Shareit, 2017-01-19) 
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enligt Vd A innebär konsultchefsrollen att de har personalansvar för en grupp och är lönesättande 

chef. 

Figur 2: Organisationsschema för KD Linköping (Vd A, 2016) 

I Figur 2 står Vice vd A, Konsult N, Konsult H och Ekonom friständigt, men tillhör även Grupp 1, då Vd 

A är konsultchef för dem. De som bara betecknas med ”Konsult” är de konsulter som vi inte har 

intervjuat. Alla, utom de tre konsulterna i Stockholm, sitter på samma kontor när de inte är ute hos 

kund. Det är ett litet kontor med cirka tio personer fördelade på sju rum, där vd, vice vd och ekonom 

har egna rum. Rummen är nära varandra och är centrerade runt en gemensam fikaplats. När vi frågade 

Vice vd A sa han att KD Linköping i Stockholm hyr en plats av KD Helikopter, som sitter på samma 

kontor som de andra Knowit-bolagen som finns i Stockholm. Vi såg under vårt besök där att de har ett 

stort, gemensamt kontor som är uppdelat efter bolag, där de tre KD-bolagen (KD Stockholm, KD 

Helikopter och KD Linköping i Stockholm) sitter tillsammans. 

Enligt Vd A (2016) finns det ingen säljare på KD Linköpings kontor i Stockholm, däremot har Konsult H 

presenterat sig olika bolag i Stockholm som Knowit redan har som kunder, då ofta via säljarna på de 

andra Knowit-bolagen, så att de vet att KD Linköping i Stockholm finns. Samtidigt säger han att de har 

informerat säljare hos Stockholmsbolagen som är ute hos sina kunder att de kan börja sälja uppdrag 

inom Oracle. 

Vd A (2016) känner att han styr båda kontor i samma utsträckning och har lika bra koll på båda. Vd A 

tycker inte att det är något problem i och med att de bara är tre stycken. Han har dessutom 

regelbunden kontakt med konsultchefen för KD Linköping i Stockholm (Konsult H) och de ses ungefär 

var tredje vecka, samt pratar frekvent i telefon. Det som möjligtvis skiljer från kontoret i Linköping är 

enligt Vd A att Konsult H har lite större ansvar för rekrytering. Vd A säger dock att de från KD Linköping 

i Stockholm inte alltid är med på kontorsmöten, som hålls i Linköping, men då håller Konsult H ett i 

Stockholm istället. 

Enligt Konsult A (2016), som tidigare har jobbat hos KD Linköping och nu tillhör KD Helikopter, finns 

det ett mellanlager på kontoret i Stockholm som består av konsultschefer i och med att de är dubbelt 
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så många där, och det mellanlagret är mer formellt uttalat än i Linköping. Vi har dock upprepade 

gånger, både av cheferna, medarbetare på de tre bolagen och medarbetare på de andra Knowit-bolag 

som finns i Linköping, fått organisationen beskriven som platt och tycker att det även verkar stämma 

på Knowit-bolagen i Stockholm. 

5.2.1.2 Styrsätt 

Enligt Vd KDG (2016), som chef för Knowit Decision Group (KDG) i Figur 1: Organisationsstruktur 
Knowit (Shareit, 2017-01-19), sker beslutsfattande inom Knowit hos de enskilda bolagen och alla bolag 
har en egen styrelse. De ser även över ledningsgrupperna och försöker få en bra representation av 
kvinnor, män, äldre och yngre, vilket är något som Vd KDG tror kan locka fler att söka jobb hos dem. 
Vi har använt oss av Retriever Business för att se hur fördelningen av kvinnor i de tre bolagens styrelser 
ser ut. Hos KD Helikopter är representationen av kvinnor i styrelsen och andra juridiska positioner 
33.3% (Knowit Decision Helikopter, 2016a), medan det i KD Göteborg och KD Linköping är 0 % (Knowit 
Decision Göteborg, 2015; Knowit Decision Linköping 2015). 

Det som Vd KDG (2016) anser vara negativt med styrsättet i Knowit, när vi frågade om de arbetar 
tillsammans även om de är självstyrande bolag, är att även om det finns områden som anses vara 
intressanta och som de ser möjligheter att tjäna mycket pengar på, så har sådana områden ofta en 
kort livscykel och då måste de vara snabba för att kunna tjäna pengar. Han tycker att Knowit är lite 
tröga på den fronten i och med att de har många självstyrande enheter, vilket gör att det ibland kan 
vara svårt att få ihop dem och det tar långt tid att komma igång. Vår tolkning av detta är att det är 
svårt att koordinera bolagen när de ser att det finns potentiellt intressanta områden där de skulle 
kunna samarbeta genom att gå ihop flera bolag i ett projekt. 

Vd KDG (2016) säger att han jobbar som styrelseordförande och ansvarar för KDG. Han är en 
arbetande styrelseordförande som är ute och träffar kunder, går igenom affärsmodeller etcetera. Då 
han har varit med i området i många år och startat bolagen i Stockholm, Göteborg, Oslo och i Danmark, 
känner han till de olika delarna och tycker sig ha någorlunda koll på vad som sker. 

Enligt Vd A (2016) består styrelsen för KD Linköping av Vd KDG, Vd A i kraft av vd, Vd B och tidigare 
var det även säljaren på KD Stockholm, men framöver blir det Vd C istället. Han säger att de sitter i 
varandras styrelser och försöker samarbeta mellan bolagen, samt att de försöker ha koll på vad de 
andra gör. Han tillägger att de försöker vara mer engagerad i de bolagen och har lättare att ta uppdrag 
tillsammans och resonera kring det de gör. 

Vd A (2015) säger att de inte blir styrda uppifrån så länge det går bra för bolaget och de får ett bra 
resultat, men koncernledningen kan göra en bedömning om de tycker att företaget är för försiktigt. 
Vice Vd A (2016) tillägger att koncernledningen ger en riktning åt vilket håll de ska, men annars styr 
bolaget mycket själv. Även Vd B (2016) anser att koncernledningen styr lite, men att de exempelvis 
hjälper till med att sponsra R&D, samt hjälpa till med ramavtal och marknadskommunikation. Vd C 
(2016) säger att det är varierande hur mycket koncernledningen styr, men att det görs bra och att de 
har en balans i organisationsstrukturen. Vd C tillägger också att det är en ständig dragkamp om vad 
som ska göras gemensamt och att Knowit-bolagen har rört sig från att vara mer fristående till att bli 
mer enhetliga, vilket visas genom en tydligare dialog mot marknaden och med en gemensam logga. 

Tabell 2: Medarbetarnas möjlighet att påverka arbetet 

Upplevd möjlighet för medarbetarna att påverka arbetet 

Alla tillfrågade anser att de har fria händer och kan påverka arbete ute hos kund. Det är kunden som styr och 
så länge de gör sitt jobb lägger sig ingen från Knowit sig i deras arbete. 

C: Finns inget specifikt sätt de arbetar på inom företaget och det är inte många arbetstimmar som inte 
faktureras, vilket gör att det inte finns något arbete som går att påverka. 

D: Tycker att fler borde försöka vara med att påverka och att Vd A är lyhörd. Tror alla kan vara med och påverka 
om de säger vad de tycker och tänker. 
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G: De kan till viss del påverka vilka uppdrag de vill ha och om han inte trivs på ett uppdrag.  

G, M: Känner att de skulle få hjälp därifrån om de inte trivs på ett uppdrag. 

I: Det beror på hur mycket det finns att göra. När han haft projekt och levererar mot kund har han fått 
förtroendet att göra det själv. I de fall de ska ge en offert så är det klart att det finns en styrning: "gör det här", 
men annars rätt knapphändig. 

K: Kan själv vara rätt bra på att framföra sina åsikter, men sen kanske de inte alltid kan få gehör för det. Det 
är mycket fokus på att tjäna pengar och det går oftast först. 

N: Tycker att de har en väldigt öppen dialog vad gäller styrning och att alla får komma fram och säga vad de 
tycker. Det är klart att vissa saker måste styras lite grann uppifrån också. Kanske hur man ska växa, vilken typ 
av resultat och affärer man satsar på. Tycker att det är sådant som kommuniceras ganska bra och alla har 
möjlighet att säga vad de tycker. 

Konsult A (2016) upplever att styrningen hos KD Linköping är lite mer demokratiskt, medan han hos 

KD Helikopter inte har så mycket insyn i övergripande strategi för bolaget. Han tycker att det lite mer 

toppstyrt, men tror samtidigt att om KD Helikopter jämförs med andra bolag så ses det antagligen som 

fritt och demokratiskt. Han tror dock inte att det är någon större skillnad på styrningen mellan de olika 

KD-bolagen. 

Vi har även under vår tid på kontoret i Linköping observerat att de öppet diskuterar inkommande 
uppdrag och vem som skulle vilja ta det, samt att de diskuterar olika problem som uppstår på deras 
uppdrag. 

5.2.1.3 Policyer och procedurer 

På intranätet Shareit har Knowit en uppförandekod, en handlingsplan mot kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier, samt flera olika policyer. Den uppförandekod som Knowit har 
beskriver hur Knowits kultur ska se ut, vilka värderingar organisationen ska ha, samt hur de i praktiken 
ska arbeta med detta. Uppförandekoden är indelad i sju kategorier: arbete mot kund, arbete med 
anställda, kommunikation (regler för hur kommunikation och marknadsföring sker på marknaden) och 
finansiell information, leverantörer och underkonsulter, samhället omkring organisationen, miljö, 
tillgångar och information (hur Knowit och kundernas information, oavsett typ, ska skyddas), samt 
efterlevnad och rapportering (Knowit, 2017b).  

Exempelvis finns en miljöpolicy, en arbetsmiljöpolicy, en jämställdhetspolicy och en 
arbetsrotationspolicy. Miljöpolicyn innehåller en lista över förbättringsområden inom miljö och 
fastslår att alla medarbetare ska vara medvetna om bolagets miljöpåverkan, samt ta hänsyn till 
miljöpåverkan i sitt arbete (Knowit, 2015). I arbetsmiljöpolicyn tas även arbetet den interna 
miljöpåverkan upp och vilka egenskaper en god arbetsmiljö har: medarbetarna känner till 
verksamhetsmål och strategier, tydligt ledarskap, verksamhetsbeslut tar alltid en god arbetsmiljö i 
beaktande, samt att ”varje medarbetare bemöts och behandlas utifrån egna förutsättningar 
oberoende av kön, religion, etnicitet, hudfärg, etc” (Knowit, 2017c). Enligt Knowits jämställdhetspolicy 
(2014) ska organisationen arbeta med att öka medvetenheten för jämställdhetsfrågor och att alla 
medarbetare behandlas lika, organisationen ska ha en öppen attityd och alla medarbetare ska ha 
möjlighet att utvecklas och utbildas i sitt arbete, organisationen ska aktivt arbeta för att uppnå en 
jämnare könsfördelning inom alla typer roller och positioner i verksamheten, vilket ska göras genom 
att uppmuntra att alla tjänster söks av både män och kvinnor. Policyn säger dock att anställning sker 
baserat på kompetens och att alla medarbetare ska ha samma villkor och löner för lika eller likvärdigt 
arbete. Till sist har jobbrotationspolicyn som syfte att säkerställa en låg omsättningsgrad och behålla 
medarbetare genom att möjliggöra byte av jobb inom Knowit och beskriver hur cheferna ska gå 
tillväga för att hjälpa de anställda att flytta till en annan del av organisationen (Knowit, 2017d), men 
policyn nämner ingenting om kunskapsdelning. 
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Tabell 3: De policyer medarbetarna känner till och använder i sitt arbete 

De policyer medarbetarna känner till, samt de som de använder i sitt arbete 

E: Den policy som han kommer att tänka på är den om miljö, men det är ju inget som de går och tänker på när 
de jobbar. 

 F: Känner till att de har en del policys och de finns med i bakhuvudet när det dyker upp situationer där de kan 
bli aktuella. Tänker främst kring sociala medier/kommunikation. Han uppfattar att mycket av det som står i 
dem ingår i ”sunt förnuft”, men tror att det är viktigt att de finns och att företaget är tydlig kring det. 

M: Miljöpolicyn förstås. Jobbar utifrån den och påminner ofta sina kollegor om att stänga av datorer, skärmar 
och datorer när de går. Promotar digitala möten för att minska resor etc. Skriver inte ut dokument i onödan. I 
övrigt kommer han inte att tänka på någon policy. 

N: Känner till dem, men kan inte rabbla alla policys utantill. I de fall det går att tillämpa i ett uppdrag så försöker 
han tänka på det, men det är inte sällan det står i konflikt med krav/policys som finns hos kunden. 

O: Känner till att de har policyer, men inte mycket mer än så. Det är inget som han tänker mycket på när han 
jobbar. Han känner inte att det är något den lokala ledningen pushar för. Däremot tycker han att Knowit AB 
gör ett tydligare jobb kring dessa saker. Bland annat fungerar de medarbetarenkäter som skickas ut bra för att 
uppmärksamma honom på hur Knowit förhåller sig till arbetsrelaterade frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, 
mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. 

När vi frågade Vice vd A om hur de hanterar att bolagets policyer står i konflikt med kundernas sa han 

att han tror att det är ett större problem att olika Knowit-bolag har olika policys än att kunderna har 

en ”avvikande” policy. Han tycker att konsulterna som ska arbeta hos en kund oftast har rätt bra koll 

på hur det fungerar hos kunden och kan anpassa exempelvis ”interna” samarbetsprojekt utifrån det. 

Han tror däremot att de inte har lika bra koll på vad systerbolagen har för policyer, särskilt om de 

ligger i en annan stad. 

5.2.2 Planering 

Detta delkapitel beskriver hur fallföretaget och systerbolagens strategi och mål påverkar bolagen, 

samt hur de påverkar kunskapsdelning. 

5.2.2.1  Strategiarbete 

Enligt Vd KDG (2016) har Knowit som koncern i första hand som strategi att vara pan-nordiska och att 
arbeta med digitalisering, vilket de försöker göra genom de olika områdena. Därtill finns det kortsiktiga 
mål i form av finansiella mål med exempelvis hur många procent marginal de ska leverera. Han säger 
att de måste tjäna pengar och hänga med på rätt sätt i den tekniska utvecklingen som sker, men att 
Knowit aktivt har valt att inte gå före i utvecklingen då de anser att det brukar innebära att det inte 
går att tjäna några pengar. Ett exempel som han ger på detta är Big Data som har funnits i många år, 
men som det först nu börjar gå att kunna göra affärer runt och enlig honom börjar saker hänga ihop 
på ett bra sätt, då det finns verktyg så att det går att analysera saker och det finns en vilja att analysera 
saker, samtidigt som de vet vad de vill analysera. Enligt Vd KDG är Internet of Things också något som 
inte fanns utan Big Data och i det fallet har de kopplat på analytics. Han säger att de även under flera 
år har gjort specialsatsningar på analytics, men de har varit väldigt svåra att få igång och först nu börjar 
det gå framåt på den fronten. 

Enligt Vd KDG (2016) hålls det varje höst en strategiövning tillsammans med styrelsen och 
ledningsgruppen i alla bolag, där de lägger upp tankar, idéer och ser över vilka satsningar de har råd 
att göra. Han säger att de också diskuterar vilka satsningar de ska göra med andra bolag baserat på 
vilka kompetenser som behöv och de involverade bolagen satsar då gemensamt pengar på projekten 
enligt splitmodeller, där de delar på investeringen, intäkter och risker. 
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Tabell 4: Strategiarbete 

Strategiarbetet i de tre bolagen 

Vd A: Styrelsearbetet utförs i sex steg: 

1. VD och vice VD tittar på den gamla strategin och ser ungefär hur de ska lägga upp det vidare arbetet. 
2. Ledningsgruppen diskuterar det. 
3. De har en halvdag där medarbetarna får vara med och säga vad de tycker är viktigt och komma med 

åsikter. 
4. Ledningsgruppen sammanställer strategin och delar in den i kategorier. 
5. Möte mellan ledningsgrupp och styrelse, där Vd KDG har sista ordet om det är okej ur ett Knowit-

perspektiv. 
6. Allt sammanställs till 3–4 punkter för att göra strategin överskådlig. 

Vd B: Först får ledningsgruppen titta på vad de vill göra, sen skickas en enkät ut till alla medarbetare där de 
får svara vad de tycker, sen tillbaka till ledningsgruppen och sist styrelsen. Även utvecklingssamtal med varje 
konsult. 

Vd C: De gör inte om strategin ofta, men det är vd:n, ledningsgruppen och styrelsen. De är fem personer i 
ledningsgruppen. Praktiskt så har de varje år ett styrelsemöte som är ett strategi-styrelsemöte. 

En av oss hade möjlighet att delta under KD Linköpings strategiarbete inför 2017, där preliminära 
strategier för både KD Linköping och KD Linköping i Stockholm togs fram. Detta arbete motsvarade 
det som Vd A beskriver i steg tre i Tabell 4. Vid detta tillfälle närvarade, vad vi räknade till, 16 av 22 
anställda. Innan mötet hade Vd A och Vice vd A gått igenom strategin och började därför med att 
presentera den önskade position som företaget hade tagit fram under föregående års strategiarbete 
tillsammans med utfallet av strategin för 2016. Den tidigare strategin var baserat på kategorierna: 
kunder, rekrytering, verksamhetsutveckling, medarbetare och kompetensutveckling. Under denna 
genomgång hölls en konstant dialog med medarbetarna, som kom med frågor och funderingar kring 
de olika målen. Det observerades dock att inte alla deltog lika aktivt, då 2–3 stycken satt med sina 
telefoner. Därefter delades medarbetarna in i fem grupper som valde två kategorier att diskutera. 
Varje grupp presenterade sedan tankar och åsikter om strategin för de valda kategorierna. 
Diskussionen som uppstod var med åsikter, kritik och frågor om hur de andra tänkt, men det var 5–6 
personer som engagerade sig mer och kom med förslag och åsikter. 

Enligt Vd A (2016), Vd B (2016) och Vd C (2016) har alla tre bolag som strategi att få tillväxt. Vd A säger 
att KD Linköping delar upp sin strategi i olika kategorier, exempelvis medarbetare, 
kompetensutvecklande, verksamhet och samarbeten. Han tillägger att de hos KD Linköping önskar att 
bli fler och få in yngre och fler kvinnliga medarbetare, samtidigt som de ska lära sig nya saker inom 
deras eget och närliggande verksamhetsområden, och satsa på att anställa traditionella 
systemutvecklare och lära upp dem inom BI. Enligt Vd B satsat KD Göteborg även på nöjda kunder, 
nöjda medarbetare och att uppnå ett bra resultat för att kunna få en personalbonus. KD Helikopter 
har enligt Vd C som strategi att hjälpa företag att ta bättre beslut baserat på egna data, och de försöker 
även arbeta med utvalda partners, använda de bästa verktygen, satsa på duktiga seniora konsulter 
och jobba mot stora kunder. Dessutom säger han att de fokuserar på att ha teknik och affär i samma 
person, där varje konsult kan fronta en kund, prata med vd och CEO, samt förstå kundens affärer. KD 
Helikopter ska även ha tydliga erbjudanden för att leverera kvalitet inom beslutsstöd och 
verksamhetsstyrning, ligga i frontlinjen, bearbeta företag och organisationer på svenska marknaden 
med en omsättning på mer än 500 msek, samt vara en attraktiv arbetsgivare (Knowit Decision 
Helikopter, 2016b). 

5.2.2.2 Mål 

I linje med strategierna har alla tre bolagen mål där fokus ligger på att växa och anställa fler. Baserat 

på intervjusvaren från de tre cheferna verkar det bara vara KD Linköping som även har tillväxtmål på 

lång sikt. 



46 
 

Ett andra långsiktigt mål i Linköping är enligt Vd A (2016) att de ska bli mer kända och få fler uppdrag 

i Östergötland. Sedan säger han även att de har ett kortsiktigt mål att de ska ha en strategi för att 

kunna anställa yngre för att lära upp dem inom programmering, lära dem hur det är att arbeta som 

konsulter och samtidigt avlasta de mer rutinerade medarbetarna. Enligt Vd C (2016) har även KD 

Helikopter mål på utbildning, där de ska ha ett visst antal utbildningsdagar under året och ett visst 

antal kompetensgruppsaktiviteter. Både KD Göteborg och KD Helikopter har finansiella mål i form av 

ett högre resultat och enligt Vd B (2016) har KD Göteborg säljmål som följs upp på varje styrelsemöte. 

Vd B säger även att de har som mål att ha nöjda medarbetare och kunder, samt verksamhetsmål, där 

de under 2017 ska jobba med fem olika delar; avancerad analys, kundresan (att få kunden att lära 

känna sina kunder bättre och kunna få ut mer värde genom en förbättrad kundrelation), Customer 

Intelligence, strategi-konsulting och den nuvarande verksamheten. 

KD Helikopter har enligt den broschyr (2016b) vi tagit del av även som mål att personalomsättningen 

ska vara mindre än 15 procent, att de ska ha en ROS på 15 % på de egna konsulterna, förbättra 

timpriset, ha en beläggningsgrad på 80 %, ha en andel kvinnor/män på 50/50 %, en andel 

seniora/mellan/juniora konsulter på 60/20/20 % och en andel projektåtaganden/specialistkonsulting 

på 50/50 %. 

5.2.2.3 Bäring på kunskapsdelning 

När vi tittar på planeringen anser vi att strategiarbetet har en potentiell påverkan på 

kunskapsdelningen, eftersom det verkar som att framförallt medarbetarna hos KD Linköping har 

möjlighet att påverka hur bolaget ska arbeta under det kommande året. Det gör att medarbetarna 

antagligen kan, i viss utsträckning, styra bolaget mot att arbeta mer med kunskapsdelning om de 

känner att det är viktigt. Att bolagen har mål som fokuserar på utbildning är också något som vi anser 

borde påverka kunskapsdelningen, eftersom de påverkar hur mycket tid och resurser som 

bolagsledningen är beredd att lägga på utbildning, kompetensutveckling och kunskapsdelning.  

5.2.3 Cybernetisk styrning 

Detta delkapitel beskriver den cybernetiska styrningen, i form av budget och mätsystem, hos 

fallföretaget och dess systerbolag, samt hur vi ser att den cybernetiska styrningen påverkar 

kunskapsdelning hos bolagen. 

5.2.3.1  Budget 

KD Göteborg och KD Helikopter har båda en årsbudget (Vd B, 2016; Vd C, 2016). KD Linköping har 

däremot ingen budget för hela året, utan lägger prognoser för varje kvartal, och prognoserna är 

indelade i olika kontogrupper och inkluderar exempelvis löner, resor, vad de kommer ha för intäkter 

på konsulter, vad de lägger på kick-offs och kontorsmateriel (Vd A, 2016). 

5.2.3.2 Finansiella mätsystem 

Enligt Vd KDG (2016) har koncernen mål och incitamentsystem för bolagen, där anställda ska uppnå 

vissa gränser och dotterbolagen ska ha en viss marginal för att moderbolaget ska kunna lämna en viss 

marginal. Han tillägger att KD inte använder några management fees. 

Precis som koncernen har krav på dotterbolagen, har de olika bolagen krav på sina medarbetare. Alla 

tre bolag använder sig av finansiella mätsystem. Enligt Vd A (2016) mäter KD Linköping resultatet varje 

månad och de mäter även omsättning, kostnader, vinst och marginal kontinuerligt. Han säger att då 

konsulterna inte kan påverka timpriset gör de inte mätningar per konsult, men de registrerar antalet 

timmar för att kunna göra prognoser för framtida potential. Till skillnad från KD Linköping gör KD 

Göteborg enligt Vd B prognoser en gång i kvartalet och alla avvikelser från dessa måste motiveras. 

Som exempel säger han att bonussystemet för säljare justeras för att förbättra säljandet och när de 
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har haft för många lediga konsulter har de gjort åtgärder, där vissa blivit tjänstlediga. Enligt Vd C (2016) 

följer KD Helikopter upp konsulternas införsäljningsförmågor med Excel och vanliga rapporter, vilket 

gör att han har full koll på sina konsulter och vet vad de kostar, vad de drar in och vad de tjänar på 

varje konsult. Han säger att de tittar på konsulternas beläggning och har en lönemodell som premierar 

att de jobbar till 100 %. 

5.2.3.3 Icke-finansiella mätsystem 

KD Linköping mäter kundnöjdhet genom att följa upp alla uppdrag och prata med kunderna för att se 

om det blivit som de tänkt sig (Vd A, 2016). Även KD Göteborg mäter kundnöjdhet genom att skicka 

ut olika enkäter, något som också görs för att mäta medarbetarnas nöjdhet (Vd B, 2016). Däremot 

använder sig KD Helikopter inte av några icke-finansiella mätsystem (Vd C, 2016). 

5.2.3.4 Bäring på kunskapsdelning 

Av de cybernetiska styrparametrarna anser vi att budgeten borde ha bäring på kunskapsarbetet då 

den avgör hur mycket tid och resurser som kan användas till utbildningar och kunskapsdelning. Vad 

gäller de mätsystem som finns ser vi inte att någon av dem är direkt kopplat till kunskapsarbete, men 

att mätningen av medarbetarnas nöjdhet kan influera graden av kunskapsarbete baserat på huruvida 

kunskapsarbete är något som medarbetarna anser påverkar deras nöjdhet. 

5.2.4 Belöningssystem 

Enligt Vd KDG (2016) finns det olika incitamentsmodeller för konsulterna för att se till att de jobbar 
mot företagssyftet och utöver ekonomiska incitament är det också en fråga om att alla ska trivas på 
arbetsplatsen och att konsulterna ska få en kontinuerlig kompetensutveckling. Vd KDG anser att om 
de kan påvisa att någon inom Knowits organisation bygger upp sin kompetens, så kan de även visa att 
deras värde skulle sjunka om de lämnar företaget, vilket minskar sannolikheten att de slutar. 

Både KD Linköping och KD Göteborg har en årlig gemensam bonus för sina medarbetare. Bonusen hos 

KD Linköping påverkas av resultatet, tjänsteledighet, tjänsteledighetskrav och arbetstid, men inte av 

beläggningsgraden (Vd A, 2016). KD Göteborg har även en extra bonus för säljarna (Vd B, 2016). KD 

Helikopter har en individuell bonus baserad på varje konsults beläggning som inte är kopplad till deras 

timpris (Vd C, 2016). 

Vi anser att de belöningssystem som finns i nuläget, i form av bonusar, inte har någon bäring på 

kunskapsutbytet eftersom det inte finns någon direkt koppling mellan bonusarna och 

kunskapsdelning. Att bolagen ser trivsel och kompetensutveckling som ett incitament för 

medarbetarna bör däremot påverka kunskapsdelningen, då det innebär att bolagsledningen 

antagligen är mer öppen för förslag om hur dessa aspekter kan förbättras. 

5.2.5 Kulturstyrning 
Detta delkapitel beskriver kulturen hos de tre bolagen, hur bolagen styr kulturen, samt hur den 

påverkar kunskapsdelningen hos dem. 

5.2.5.1 Kultur 

Knowit beskriver på sin hemsida och i den senaste årsredovisningen en kultur som präglas av 
innovation, hög kompetens, entreprenörskap, personligt engagemang och en vilja att utvecklas, 
samtidigt som de betonar medarbetarnas möjlighet att påverka beslut (Knowit AB, 2016; Knowit, 
2016). Knowit värderar öppenhet, ärlighet och respekt för människors värde och värdighet, samt ett 
hållbart samhälle (Knowit, 2017b). 

Kulturen i Linköping beskrivs av Vd A (2016) som att medarbetarna upplever bolaget som schysst och 

att det finns en viktig "dela med sig"-mentalitet. Han säger att det inte finns någon mentalitet att de 

yngre eller mer oerfarna inte har något att bidra med, utan alla ska känna sig delaktiga och kunna vara 
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med i diskussioner. Enlig Vd A har de exempelvis en halv strategidag eftersom de vill veta vad 

medarbetarna vill, så att alla kan påverka, och för att konsulterna ska känna att de får bidra. Han tror 

att det är en förutsättning för att de trivs, är schyssta och har det trevligt på jobbet. Vice vd A (2016) 

tillägger att det är ganska prestigelöst och folk delar med sig. Han upplever att det är högt i tak och 

att de flesta vågar säga vad de tycker, att det är inte bara fokus på att vara duktiga inom ett specifikt 

område, utan också på att trivas ihop, och att de har en öppen atmosfär som bjuder in och där de 

hjälps åt. KD Göteborg har enligt Vd B (2016) en transparent kultur, även om de nog kan vara mer 

transparenta. Han tror ändå att det finns ett förtroende både mot kunderna och internt, och att det 

upplevs som en trygg arbetsplats. Enligt Vd C (2016) har KD Helikopter en kultur med ledord som nog 

liknar många andras ledord – att de är schyssta, snälla, tar hand om varandra, hjälper varandra, har 

roligt och har afterwork, är prestigelösa och så vidare. 

Tabell 5: Kulturens påverkan på arbetet och behov av förändring 

Kulturens påverkan på arbetet och behov av förändring av kulturen 

Chefernas syn på hur kulturen påverkar arbetet 

Vd A: Tycker att det bara är positivt. Ser att medarbetarna är engagerade och att det händer saker som inte 
skulle ha hänt om de inte tyckte om bolaget. Sen är det ett självändamål att ett bolag går bra. Det blir en god 
spiral där de har chans att tjäna mer pengar och få mer bonus. 

Vd B: Det är en av deras viktigaste framgångsfaktorer. 

Vd C: Tror att det har en positiv påverkan. Försöker vara öppen, rak och ärlig i sitt ledarskap. 

Chefernas syn på behov av förändring i kulturen 

Vd A: Det som är bra kan alltid bli bättre. Det finns småändringar de kan göra, exempelvis att de som gått en 
kurs pratar om det på nästa kontorsmöte, men ser inte något behov av en större förändring. 

Vice vd A: Tycker att fler ska ta på sig att göra mer saker som bidrar utan att bli tilldelad en uppgift. Exempelvis 
kompetensutveckling: att de visar vad de kan och har lärt sig, och tänker på att någon annan kanske har nytta 
av kunskapen. Det kanske inte går för att medarbetarna inte har tid då de sitter ute hos kunder på 
heltidsuppdrag och det är en ledningsfråga att ge dem tid om fler ska delar med sig och visar vad de kan.  

Vd A, Vice vd A: Att vara tydligare med att medarbetarna bör eller ska hålla i ett seminarium om året för sina 
kollegor. 

Vd B: Önskar att folk skulle engagera sig mer och bli mer delaktiga och stolta över det de gör. 

Vd C: Tycker att det fungerar bra. De kan säkert göra saker annorlunda, men företaget har haft mellan 4,3–
4,5 de senaste sju personalenkäterna (på en skala mellan 1–5). Den kan bli bättre, men det är inte jättedåligt. 
Folk jobbar där för att de tycker att det är helt okej. 

Vi har befunnit oss på kontoret i Linköping näst intill dagligen sedan oktober och har noterat att av de 

22 anställda så brukar cirka tio av dem vara där regelbundet. Flera av medarbetarna var endast där 

under den gemensamma strategidagen, medan 2–3 stycken av dem var på kontoret en handfull dagar 

under hela tidsspannet för arbetet. 

Tabell 6: Kultur, dess påverkan på arbetet och behov av förändring 

Kultur, dess påverkan på arbetet, samt behov av förändring av kulturen 

Medarbetarnas syn på stämningen på kontoret: 

Alla tillfrågade upplever att det är bra stämning på kontoret. 

G, H, N, L: Beskriver det som öppet, högt i tak och de kan prata om vad de vill. 

D: Tråkigt att det är så få på kontoret. 

I: Har varit ombyggnation av lokalerna sedan han anställdes, så har inte hunnit komma in i det än. 



49 
 

Medarbetarnas syn på vad de har för kultur: 

E, F, G, H, J, K, L, M, O: Beskriver det som högt i tak, öppet och att alla är hjälpsamma. 

C: Lite problem att många knappt är på kontoret, vilket gör att det finns vissa de knappt pratar med. 

D: De hjälps åt om det behövs, men alla är så pass erfarna att de klarar sig själva. Bra stämning och det är bra 
folk. 

E, G, H, O: Ödmjuk/prestigelös. 

I: Har varit ombyggnation av lokalerna sedan han anställdes, så har inte hunnit komma in i det än. 

N: Jordnära familjekultur där de känner sig delaktig och alla får göra sig hörda. De försöker ha många sociala 
aktiviteter och att man är med på de delarna. De försöker hålla konferenser och är alltid öppna för 
kunskapsutbyte. 

O: Är avslappnat och på fikaraster så pratar man inte om jobb. 

O: Generellt är det inte så mycket fokus på affärsutveckling utan mer leverera det man har. 

Medarbetarnas syn på hur kulturen påverkar arbetet: 

C: Det blir så att de inte känner alla, men det är snarare huruvida folk är på kontoret eller inte som påverkar. 
För att kunna umgås på jobbet behöver de ju vara där. 

D: Viktigt att det inte blir några konflikter, särskilt då de har en så liten arbetsplats. 

G, H: Påverkar hur de arbetar ihop. Att de inte har en individuell bonussättning främjar samarbeten. 

H: Påverkar initiativ till att göra saker utanför sina uppdrag. 

J: Ett öppet klimat gör att fler känner att de kan dela med sig av erfarenheter och kunskaper. 

L: Det finns trygghet i att veta att det är en bra chef som stötar en om det skulle bli problem, vilket hjälper ens 
självförtroende. Tycker att det genomsyrar hela Knowit. 

M: Chefernas attityd påverkar hur man själv är. Ett konsultbolag ska alltid vara serviceinriktat och de anställda 
ska vara nöjda. Det måste de sikta på och kulturen måste värdera det annars blir det lätt att folk inte vill jobba 
kvar längre. 

N: Det blir ganska högt i tak och man känner ganska nära. Det finns inga dumma frågor och alla hjälper 
varandra. Det finns ingen prestige på det sättet. 

Medarbetarnas syn på behovet av en förändring i kulturen: 

C: Hade varit bra om fler satt på kontoret och lärde känna varandra. 

D: Tycker att de inte är en riktig grupp och att de borde ha fler gemensamma aktiviteter. 

G, K, M: Tycker inte att något behöver ändras. 

H: Känns energifattigt och tror att det har och göra med att de har lite högre medelålder. På kontor med lite 
yngre medarbetare blir det att folk kastar sig på att lära sig saker, men det blir inte riktigt så här. Många gör 
det, men inte alla. Tror att de behöver fler yngre. 

H: Önskar att fler tog initiativ för kompetensutveckling och liknande saker. 

N: Jobba ännu mer på det de är bra på: att alla känner sig välkomna och är en del i gänget. Framförallt kanske 
lite mer informella grupperingar - Att de hittar mer sociala plattformar för att tillsammans göra saker utanför 
arbetstid, så att det inte bara är förknippat med jobb, utan att de träffas och känner varandra på det privata 
planet också. 

Det är endast hos KD Linköping som vi har kunnat observera vardagsbeteende hos konsulterna och vi 

har då sett hur alla fikar tillsammans vid avsatta tider varje dag, samt äter lunch tillsammans. 

Konsulterna i Linköping sitter två och två när de arbetar, och de sitter ofta uppdelade efter uppdrag. 
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Vi har även observerat att majoriteten av de som sitter på kontoret i Linköping spelar golf och de 

verkar spela med varandra relativt ofta. 

Vi har även observerat skillnader i klädsel mellan KD Helikopter och KD Linköping, där medarbetarna 

på det delade kontoret i Stockholm var mer formellt klädda, medan de i Linköping har en mer 

avslappnad klädstil där endast vd, vice vd och enskilda konsulter klär sig i skjorta. I Göteborg var vi på 

ett temporärt kontor och såg därför inga medarbetare utöver de vi intervjuat, vilket gör att vi inte kan 

säga något om en eventuell klädkod där. 

5.2.5.2 Styrning av kultur 

Varken Vd A (2016), Vd B (2016) eller Vd C (2016) anser att de aktivt arbetar med att styra kulturen. 
Vd A tänker att han kan styra kulturen genom att själv bete sig på det sätt han vill att bolaget ska vara. 
Vd C tror att deras bolag har en viss anda som till viss del styr kulturen och försöker hålla liv i den. 

KD Helikopter har de en broschyr med ledord med värderingar som de jobbat fram tillsammans på 

konferenser, för att alla ska kunna påverka dem (Vd C, 2016). Hos KD Göteborg har de pratat om vad 

de är stolta över, hur de ser på förtroende, hur de ser på att vara obundna, spännande och 

lyckosamma, och hur de stärker varandra på konsultmöten, men har ingen direkt process kring 

värderingar (Vd B, 2016). I Vd A (2016) säger att KD Linköping inte har några direkta värderingar. 

Samtidigt säger både Vd A och Vice vd A (2016) att de har några värdeord som har diskuterats, 

exempelvis att de ska vara schyssta, flexibla och kunna anpassa sig, samt vara kompetenta. De tror 

dock att de inte förmedlas så bra och att få har koll på dem. 

Vi har på kontoret i Linköping observerat att det sitter en tavla med värdeord som schyssta, dela-med-

sig-mentalitet, jämställda och ”familjen Knowit”. Denna tavla är uppsatt på väggen utanför 

toaletterna, men varken Vd A eller Vice vd A nämner att den finns där och få konsulter verkar känna 

till värdeorden. Därtill har vi även tagit del av broschyren (2016b) som används på hos KD Helikopter. 

Den innehåller fyra kärnvärderingar: nytänkande – exempelvis ”Det finns alltid ett sätt, annars 

uppfinner vi det” och ”Tätt samarbete med partners för att ligga i frontlinjen av ny teknik”, nära – 

”Stockholm är vårt hem”, schyssta – exempelvis ”Helikopter-andan: prestigelöst, omtänksamt och 

roligt” och ”En sund balans mellan arbete och fritid”, samt specialiserade – exempelvis 

”Erfarenhetsutbyte inom interna kompetensgrupper” och ”Uppmuntra till utbildning och 

certifieringar”. 

Tabell 7: Företagsvärderingar 

De företagsvärderingar som medarbetarna känner till 

C, D, E, G, K: Känner inte till att de har några. Det är inget som kommuniceras ut. 

E: De är en ganska homogen grupp där de yngre lär sig av de som varit här längre hur konsultarbetet går till, 
hur de hanterar kunderna och vad de ska tänka på när de är ute. 

F: Känns som det är lite med just öppenheten och det är ett gemensamt bolag, samt att alla ska hjälpa varandra 
och ha den prestigelösa attityden så inte alla kör sitt eget race. Tycker att värderingarna blivit framförda. 

H: Vill att folk ska känna en entreprenörsanda och låta varje bolag styra själva över vad de ska göra. Uppifrån 
försöker de lägga sig i så lite som möjligt utöver det nödvändiga. Tycker att det är vad som kännetecknar 
Knowit mest – de lämnar mycket åt varje bolag och person att utveckla vad de tror på. 

J: Tycker att de har bra värderingar som förmedlas ut. 

I: Det finns en övergripande bild som de försöker förmedla med avseende på professionalism och att försöka 
leverera bra, samt vara positiva mot kunder. Har inte något formaliserat. 

M: Vet inte vad värderingarna är, men upplever att det är att de ska ha kul på jobbet, göra så gott de kan och 
hjälpa kunderna så mycket som möjligt. Hyfsat lättsamt. De får vara sig själva och utvecklas i det de vill 
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utvecklas i. Det är fritt och öppet och finns mycket möjligheter att utvecklas om de vill det – det är bara en 
själv som begränsar.  

N: Att de ska vara nära - de ska finnas på en lokal marknad. Knowit som koncern är uppdelad i många mindre 
företag, och det är väl deras styrkor – att de kan finnas på en lokal marknad.  

N: Tycker, eller snarare hoppas då han själv sitter i ledningen, att det förmedlas ut till resten av företaget. 

O: Att de är prestigelösa, trevliga, avslappnade och enkla att göra affärer med, samt att de är tekniskt 
kompetenta. 

L: Har fått göra utbildning och har fått mejl om jämställdhet och miljöfrågor, men tyvärr är det klickar han 
förbi det. Hade kunnat ta del av det mer. 

5.2.5.3 Bäring på kunskapsutbytet 

Vi tror att den öppenhet och viljan att hjälpa varandra som både cheferna och medarbetarna beskriver 

har en positiv inverkan på kunskapsdelning, då det gör dem mer måna att hjälpa varandra och dela 

med sig av sin kunskap. Även om vissa av konsulterna tycker att de inte är en riktig grupp då inte alla 

befinner sig på kontoret i Linköping, så tror vi att den gemenskap som finns bland de som är på 

kontoret också gör att de är mer måna om att hjälpa till och dela med sig av sin kunskap. 

Då vi anser att kulturen har en påverkan på kunskapsdelningen borde även styrningen av kulturen ha 

det. Vi ser dock att KD-bolagen endast medvetet använder sig av värderingar och eftersom att inte 

alla konsulter verkar känna till de värderingar som finns, så tror vi inte att styrningen har den effekt 

på kunskapsdelning som den skulle kunna ha. 

5.3 Motivation 
Det finns vissa skillnader i synen på motivation mellan orterna. Både KD Helikopter och KD Linköping 

vill motivera medarbetarna med att ha kul på jobbet och arbeta med intressanta uppdrag. Enligt Vd A 

(2016) försöker de i Linköping även att skapa en tillhörighet för att öka trivseln, samtidigt som de 

arbetar med kompetensutveckling och ett exempel på detta är SUP-helger (akronym för 

SeminarieUtvecklingsProjekt). Det är ett initiativ som enligt honom kommit från konsulterna – att de 

vill ses på fritiden på ett annat sätt än vad det gör nu och är helt frivilligt att åka på. Han säger att 

medarbetarna inte får betalt för det, utan det är en fredagskväll till lördag eftermiddag där Knowit står 

för boendet och mat, och på kvällen har de trevligt och under dagen har de föreläsningar. Enligt Vd A 

vill KD Linköping även försöka engagera medlemmarna i att beskriva sin kompetens och motivera för 

kunderna varför de ska ha uppdrag. Vi upplever att konsulterna verkar uppskatta SUP-tillfällena och 

att det är många som deltar på dem, vilket för oss antyder att de, i alla fall till viss grad, uppnår det 

som var tanken med tillfällena. 

VD C (2016) anser att det hos KD Helikopter finnas en inbyggd motivation hos medarbetarna att gå till 

jobbet för att få lön, men de försöker jobba med att det är roligt, trevligt, glatt, utmanande och att 

uppdragen är kul. Hos KD Göteborg arbetar de enligt Vd B (2016) med motivation genom att inspirera 

under sina månadsmöten, hålla utbildningar på arbetstid, samt hålla i egna och delta i andra bolags 

seminarium. 

Tabell 8: Motivation till arbete och arbetstrivsel 

Motivation och arbetstrivsel 

Medarbetarnas motivation till deras arbete: 

E, F, G, N, L: Motiveras av varierande och roligt arbete, samt nya utmaningar. 

D, H, I: Att lösa kundernas problem och göra nytta för dem. 

C: Att hänga med ett par år till. Tidigare var det mer fokus på ökad kompetens, men är nu nöjd med nivån han 
har. 
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E: Pengar är en faktor, men inte så stor i sammanhanget. 

F: Främst att känna att han har ett område att vara expert inom och som han kan hjälpa kunderna med. 

H: Hjälpa andra och arbeta med kompetensutveckling. 

H: Skapa något nytt som man får se växa fram och göra nytta. 

J: Att det finns mycket att jobba med inom BI och avancerad analys. 

K: Att lära sig mycket av att få sitta med många kunder. Blir väldigt allmänbildad då alla har olika saker de 
sitter med och att det är ofta utmanande projekt. 

K: Förhållandevis bra betalt. 

M: Lösa tekniska problem. 

N: Kollegor framför allt. Det är väldigt viktigt med stämningen på jobbet och att man trivs med de man jobbar 
med. Det är högt i tak och det finns ingen prestige på något sätt, utan det är ganska platt rent organisatoriskt. 
Värdesätter det väldigt mycket. 

O: Brinner för affärsutveckling, att driva saker framåt och att utveckla, bygga och skapa. 

Vice VD A: Att det ska gå bra för företaget, att det ska vara roligt att gå till jobbet, att det är roligt att umgås 
med vissa utanför jobbet. Om de trivs på jobbet signalerar det till kunderna att de gör något bra. 

Medarbetarnas trivsel med sitt arbete: 

Alla tillfrågade trivs bra med sitt arbete. 

C: Arbetet är oftast stimulerande, men kan bli slentrian. 

C: Det är problemen från kund är det som gör arbetet roligt. 

I: Det är kul att vara med och starta upp ett nytt område, men det har varit få projekt än så länge och det hade 
varit kul med något mer konkret. 

K: Känner sig ibland trött på det och vill göra något annat, men känns flexibelt att vara konsult och man får 
mycket variation med sitt jobb. 

L: Har knappt varit på kontoret, men tycker att det är en bra chef och kollegor. 

O: Har ett stort intresse och tycker det är en kul bransch att vara i. 

Vi tror att det är viktigt för kunskapsdelningen att cheferna prioriterar att medarbetarna ska trivas och 

ha kul i sitt arbete, då det antagligen gör dem mer måna att satsa på kunskapsdelning om de ser att 

det är något som motiverar de anställda och får dem att trivas. De SUP-tillfällen som finns hos KD 

Linköping är något som vi tror har en stor påverkan på kunskapsdelningen, då det är något som har 

tagits fram för att de anställda efterfrågat mer kunskapsarbete och vi tycker att det indikerar att 

ledningen mer beredd att göra sådana satsningar om de tror att de motiverar medarbetarna. Vi tänker 

även att medarbetarnas motivation i att lösa problem och utmaningar i sitt arbete kan innebära att 

de vill utvecklas, och därmed borde vara mer öppna för kunskapsdelning. Utöver detta ser vi inga 

tydliga kopplingar mellan motivation och kunskapsdelning hos bolagen.  

5.4 Bakgrund projektet 
Detta delkapitel ger en beskrivning av hur kompetenscentret AL grundades, hur det fungerar, den 

tilltänkta verksamheten, gruppdynamik samt framtidsplaner för kompetenscentret. 

5.4.1 Uppstarten av Analytics Lab 

Analytics Lab (AL) är enligt Konsult A (2016) ett kompetenscenter som ämnar att fokusera på data 

science och skapades av Konsult A när han arbetade hos KD Linköping (han arbetar numera hos KD 

Helikopter) som ville ha fler likasinnade kollegor som jobbade med samma sak, så att de kunde lära 



53 
 

sig av varandra. Han såg också att det fanns möjligheter att skapa ett nytt verksamhetsområde för KD 

och skaffa marknadsandelar då marknaden för data science är i sin linda. 

Konsult A (2016) anser att KD jobbar mycket med gamla tekniker och inte tittar framåt, men säger 

också att de egentligen skulle kunna fortsätta som de arbetar nu, med någon på varje företag som är 

intresserad av Big data och data science. Även om det går bra nu och är enkelt för KD att tjäna pengar 

så ser han att det finns en överhängande risk att andra företag kommer att springa om dem tekniskt. 

Då det inte har hänt mycket på den fronten känner Konsult A att det saknas initiativ.  Med AL ser 

Konsult A att arbetet med data science istället skulle vara mindre individberoende, med fler personer 

inom KD som jobbar med data science och på så sätt göra KD till en starkare aktör på marknaden. 

Genom att projektet anser Konsult A (2016) att KD även kan få nya typer av kunder och uppdrag inom 

data science. Han tror att detta kan attrahera nya medarbetare genom att visa att det finns en data 

science-del som de kan jobba inom och att AL är något som går att erbjuda till kunder. Han anser även 

att AL kan väcka mer intresse inom KD genom att sprida kompetens internt. 

Konsult A (2016) berättar att han under uppstarten av AL kom i kontakt med en konsult på KD 

Göteborg som hade dragit igång ett liknande projekt och de såg att det fanns synergimöjligheter i 

deras projekt. Han säger att KD Göteborg hade kommit längre med projektet än vad han hade gjort 

hos KD Linköping, då de redan börjat göra uppdrag inom det och sålt lösningar till kund. Konsult A 

hade börjat i andra änden och fokuserat på att förankra projektet internt. Konsult A säger att han, när 

projekten slogs ihop, därför började jobba med de organisatoriska och formella delarna, samtidigt 

som de kunde använda projekten från KD Göteborg för att visa att AL fungerar praktiskt och går att 

sälja hos kund. 

5.4.2 Nuläge 
Än så länge är arbetet enligt Konsult A (2016) i ett tidigt skede och AL är bara en skrivbordsprodukt, 

vilket innebär att det är mycket som ännu inte har konkretiserats. Han säger att det första mötet hölls 

i juni och att verksamhetsplanen blev klar i augusti. Det är enligt honom tänk att arbetet inom AL ska 

starta officiellt under hösten 2016 och det kommer hållas en workshop i Stockholm för att introducera 

projektet där. Han säger att för nuvarande har projektet sålts in och de har fått cheferna intresserade. 

Vi har haft kontakt med fyra medlemmar involverade i AL: Konsult A från KD Helikopter, Konsult I ifrån 

KD Göteborg (slutade under studien), samt Konsult O och Konsult F från KD Linköping. De har enligt 

Konsult A (2016) valt att hålla AL litet i början och bara jobbat med de som är engagerade, men tanken 

är att de ska börja involvera fler personer när projektet väl har blivit förankrat. Vi har observerat att 

alla medlemmar i AL ligger under medelåldern och 75 % medlemmar har arbetat hos Knowit i mindre 

än ett år. 

Tabell 9: Åsikter om AL, motivation att gå med och vad medlemmarna vill få ut av satsningen  

Åsikter om AL 

Medlemmarnas åsikter om satsningen: 

F: Anser att det ligger bra i tiden och är en gren av verksamheten som inte varit tydligt eller uppstyrd innan. 
På sikt kan det bli en bra verksamhet. 

I: Tycker det är kul att de försöker samla kompetens. 

O: Den har bra momentum, men de står inför en avgörande fas de kommande månaderna. Frågan är huruvida 
de ska få grepp i organisationen då AL kommer uppmärksammas och uppfattas som en egen gruppering eller 
enhet. Får de mandat att göra det de vill göra? Om de inte får sponsorskap uppifrån så är det en ganska tandlös 
organisation. 

Medlemmarnas motivation att gå med i AL: 
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F: Kände grundaren sedan tidigare och visste redan från början av anställningen att han ville vara med. 

I: Hade inte så mycket val – anställdes för att arbeta med analytics och då var AL en del av det arbetet. Tycker 
det är en rolig satsning, men hade inget riktigt val. Känns som en självklarhet att han ska vara med om de ska 
bedriva avancerad analys. 

O: Tycker det är kul att utveckla saker och bygga vidare på saker, samt att förnya sig själv med det han jobbar 
med. Det är det AL är; att satsa och jobba med saker som Knowit inte jobbar med idag inom BI, och att bredda 
och utveckla BI till nya områden. Det tycker han är kul. 

Vad medlemmarna vill få ut av satsningen: 

F: Få kompetensutbyte inom det han tycker är kul och intressant, samt en bättre bredd på sin kunskap inom 
området. Hoppas att det gör att han kan leverera bättre tjänster och samtidigt vara mer komplett som konsult. 

I: Att göra större projekt som de inte kan göra på bolagsnivå. Gå ihop med deras kompetenser och skapa ett 
system och en resurs. 

O: Hoppas att satsningen gör att han får möjlighet att lära sig nya saker, både tekniskt och organisatoriskt. Att 
utvecklas som konsult och ha roligt på vägen. 

Konsult A (2016) säger att han har fått tillräckligt gehör för att få lägga 20% av sin tid på AL, men vet 
inte vad de andra inom gruppen har för avtal. Han tror att det kan vara svårt att få någon mer från 
Stockholm innan de visar att det är lönsamt och att de drar in pengar. I nuläget varierar det hur mycket 
tid de andra medlemmarna kan lägga på AL, vilket går att se i Tabell 10. Konsult A föreslår att 80 % av 
tiden för varje konsult som är med i gruppen ska vara debiterad tid, antingen inom AL eller inom resten 
av Knowit och 20 % av tiden ska vara dedikerad till AL, det vill säga ren utbildningstid där de inte drar 
in pengar på från kund som vartdera bolaget står för. Målet är enligt honom att medlemmarna ska 
jobba 100 % med AL, men 20 % är satt för att garantera att alla har tid att jobba med AL. 

Tabell 10: Möjlighet att lägga tid på AL 

Möjlighet att lägga tid på AL i sitt arbete 

F: Kunduppdrag har prioritet och delar av resterande disponibel tid läggs på AL. Lägger än så länge rätt lite tid 
på AL. 

I: Är en del av arbetet och arbetar i stort sett heltid med AL. Haft egen frihet hur och vad tiden ska läggas på, 
vilket är skillnad mot Konsult A och Konsult F som har snävare ramar. 

O: Har stor frihet när det gäller att disponera sin tid mellan AL och debiterbara uppdrag. Det finns inget 
officiellt uttalat, men lägger cirka 20 % av sin tid på AL och annan affärsutveckling eller försäljning. Tiden som 
läggs på AL är kanske 10 % i veckan när han jobbar med kund och 50 % när han inte har en kund. 

5.4.3 Tänkt verksamhet 

Enligt Vd A (2016) är det oftast lätt att låsa sig i att lösa problem baserat på sitt arbetssätt och det 

finns ingen som kollar ifall det kan vara bättre att lösa problemet med en annan metod eller teknik. 

AL är till för att försöka hitta den bästa metoden eller tekniken för att lösa ett problem. Vd A anser 

även att branschen är produkt- och teknikstyrd, medan AL är mer lösningsstyrt, och han tror att det 

inte funnits något tidigare som varit likt AL. 

AL har enligt Konsult A (2016) tre ben; Kundprojekt (externt fokus), Kompetensutveckling (internt 

inom AL) och Kompetensspridning (internt inom Knowit, sprida kompetens från AL). Tanken är enligt 

honom att de som är med i AL ska skriva material, samt hålla utbildningar och seminarier internt, 

samtidigt som de levererar kundprojekt. Han säger att det även är meningen att vara ett nytt 

verksamhetsområde med nya uppdrag där det levereras helhetslösningar till kunden. Enligt Konsult A 

är affärsidén att med spetskompetens inom ny teknik och systemmodeller stötta organisationer att 

kreativt och effektivt använda egna och externa data för att på så sätt förbättra och utvidga sina 

affärer. Han tror att det inom KD antagligen kommer vara fler som jobbar med data science, men 
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endast ett par konsulter från varje bolag som jobbar aktivt inom verksamhetsutvecklingsgruppen och 

driver utvecklingen framåt. Enligt verksamhetsplanen för AL (Konsult A, 2016) ska mindre erfarna 

konsulter kunna gå på utbildningsuppdrag parallellt med mer erfarna konsulter och med tiden kunna 

gå på svårare uppdrag. I verksamhetsplanen står det att detta kan ses som en strategi för försäljning 

hos kunden, där de först säljer en utbildning för att sedan sälja in andra aktiviteter som 

strategirådgivning och avancerad analys. 

Som en del i utbildningen kommer AL enligt Konsult A (2016) hålla i föreläsningar som delvis ska vara 

för gruppen, där de delar med sig av kompetens. Han säger att om det saknas det kompetens inom 

ett visst område, så är första steget att ta in något från resterande verksamheten som en 

gästföreläsare, men om kompetensen saknas i Knowit tar de in någon utifrån och i sådana fall får de 

även möjlighet att bjuda in andra kunder. Enligt honom är föreläsningar dock främst ämnade som 

kompetensspridning, där AL-medlemmar håller föreläsningar för resten av Knowit och lär ut det de 

kan. Han säger att de även kommer att hålla i så kallade ”AL-dagar” som är tänkt att bli en form av 

intern mässa eller nätverksträff där alla inom Knowit som har intresse av Data Science etcetera får 

komma. Enligt Konsult A är dessa dagar i början dock bara riktade till AL-medlemmarna, som ett sätt 

att träffas och jobba fokuserat tillsammans. Han tror att det behovet kommer finnas kvar, så eventuellt 

delar de upp det i två separata event i framtiden; ett öppet inspirationsevent för alla på Knowit och 

ett strategimöte för kärngruppen i AL. 

Förutom att KD blir bättre på data science än vad de är idag och kan erbjuda hjälp med det till sina 

kunder, så är konceptet enligt Konsult A (2016) att AL ska vara som ett fysiskt labb och 

experimentverkstad, även om detta ännu inte är helt genomtänkt i form av fördelar- och nackdelar, 

kostnader etcetera och antagligen inte blir till inom det närmsta året. Han säger att AL dels ska rikta 

sig till kunder som inte har möjlighet att själv bygga upp en data science-verksamhet och erbjuda dem 

att hyra AL för att få hjälp att se hur de kan använda sina data. I dessa fall går gruppen enligt honom 

in och analyserar och gör tester för att se vad som går att göra med kundens data och levererar ett 

resultat. På så sätt vill han att kunderna ska kunna undvika att själva ta risken genom att investera i 

resurser och anställa personer specifikt för detta ändamål, då AL istället tar den risken. Konsult A avser 

att de ska jobba som en liten självstyrande enhet som ska komma med idéer och testa dem utan att 

behöva bry sig om byråkrati. Enligt honom ska kunderna på så sätt kunna få en enhet som kan testa 

saker åt dem och som är fristående från resten av kundens verksamhet. Dessutom säger han att AL 

ska användas inom Knowit för att svara på frågor om hur liknande projekt i framtiden ska hanteras. 

Enligt Konsult A (2016) kommer AL antagligen ha uppdrag som är knutna till varje bolag, men tanken 

är att det ska vara lätt att låna konsulter av varandra. Till exempel ser han att om KD Helikopter har 

ett uppdrag, men saknar kompetens för det, så ska de kunna låna en konsult med den kompetensen 

från Linköpingskontoret. I nuläget anser han att det är för komplext att låna konsulter av varandra och 

därför görs det inte så ofta. Därtill tror han att cheferna vill att deras egna konsulter ska användas för 

att det är då företaget får in pengar. Vid lån av konsulter inom AL säger konsult A att medarbetare 

från båda företagen kommer skickas ut, så att de kan lära sig av varandra. 

Enligt Konsult I (2016) har de ännu inga projekt inom AL, vilket den andra grundaren var lite frustrerad 

över. Han tror att det kan vara så att marknaden inte är redo för detta och att de måste utbilda 

kunderna om vad som finns. Syftet med AL [från KD Göteborgs sida] var enligt honom aldrig att vara 

100 % belagda med projekt, utan snarare att de ska starta upp analytics-delen i verksamheten. 

5.4.4 Gruppdynamik 

Som grundare av AL anser Konsult A (2016) inte att han ska ha mer att säga till om, för då kommer det 
inte bli det öppna, prestigelösa nätverk det är tänkt att bli. Han vill att de andra medlemmarna ska 
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känna att de är med i gemenskapen och kan vara med att utforma den. Han säger att beslut hittills 
fattas gemensamt och det har egentligen inte inträffat några situationer där meningarna har gått isär 
och det blivit nån konflikt, utan snarare att de varit väldigt proaktiva och om det är någon som inte 
håller med så respekterar de det och försöker jobba fram en lösning som alla håller med om. Han 
anser att det fungerar till en viss gräns och så länge det fungerar så ser de ingen anledning att inrätta 
någon mer hierarkisk struktur eller något sådant. 

Enligt verksamhetsplanen för AL (2016) ska den bolagsövergripande strukturen som finns inom AL 
göra att det blir lättare att kunna sätta ihop team för specifika uppdrag. AL är enligt 
verksamhetsplanen tänkt att vara ett bolagsövergripande nätverk och det bör finnas minst två 
konsulter på varje ort som är medlemmar. Det står att det för att vara medlem i AL krävs en viss 
arbetsinsats och det rekommenderas att medlemmar lägger minst 20 % av sin tid på något av Als 
verksamhetsområden. 

Konsult A (2016) tycker att han får mycket input och idéer från de andra. Han säger att de personer 
som jobbar med AL är väldigt liktänkande och det gör att om någon kommer med en idé, så tar de 
andra över och spinner vidare på det. Det är den kulturen som han vill att de ska ha. Han ser till en 
början inga nackdelar med att de är liktänkande, utan tänker att det är bra att de är flera som jobbar 
med samma sak och gemensamt hjälper till att formulerar och designar grundbegrepp, samt hur de 
ska hitta uppdrag. I framtiden anser han dock att de behöver få in nytt blod eller andra kompetenser, 
vilket förändrar gruppen och medför andra insikter, men så länge de har upprättat rätt kultur från 
början borde det inte vara några problem. 

Tanken med AL är enligt Konsult A (2016) att bibehålla en liten grupp med två till tre medlemmar från 
varje bolag. Han säger att det är dels så att de kommer kunna jobba på det sätt de jobbar nu, organiskt 
och snabbt och enkelt bolla idéerna mellan varandra och få resultat. I framtiden ska det dock enligt 
honom inte fortsätta vara en homogen grupp, utan att det ska vara en organisk gruppering inom 
Knowit som utformas efter medlemmarnas och marknadens behov. 

Tabell 11: Roller, koordinering och beslutsfattande inom AL 

Roller, koordinering och beslutsfattande inom AL 

Medlemmarnas syn sin egen roll i AL: 

Alla säger att de har inga tydliga roller än, men att Konsult A har en sammanhållande och mer drivande roll 
där han kallar till möten, fixar protokollen och håller i det administrativa. 

F: Har en mer kompletterande roll som ska vara med och utveckla, samt utföra kommande uppdrag. Han är 
en resurs i AL.  

Medlemmarnas syn på koordinering inom AL: 

F: Kommunikationen sker över mejl och genom månadsmöten. Tycker att det fungerar bra i och med att det 
är en så vanlig form av kommunikation. Det skulle antagligen fungera bättre om de satt tillsammans. 

I: Det är än så länge mycket distanskommunikation och det hade varit bättre om de var på samma ställe. 
Distans kräver alltid en formell mötesbokning om de ska prata med varandra. Det gör att de inte kontaktar 
varandra för mindre saker. 

O: Tycker inte att det har varit svårt att koordinera. Det är drivna individer så saker och ting blir gjorda. De 
drivs av intresse och passion, vilket han tror är superviktigt i detta. De gör inte något för de blir tillsagda, de 
vill vara med och driver detta, vilket gör att saker sker ganska organiskt. Det är inte så att Konsult A sitter och 
delar ut uppgifter som de sen kanske gör, utan det drivs verkligen på från varje individ. 

Medlemmarnas syn på beslutsfattandet inom AL: 

F: Det är en form av koncensusstyrning i varje beslut. De lägger fram ett förslag om hur saker skulle kunna 
göras och alla får lägga fram sin åsikt i det. Sedan kanske uppgifterna delas upp. 

I: Alla får möjlighet att säga vad de tycker och åsikter och idéer kommer upp. 
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O: Beslutsfattandet är att de sitter i grupp och kommer fram till saker de vill göra. Sen så följs detta upp på 
nästa möte. 

Medlemmarnas syn på vad som skulle hända om Konsult A försvann från satsningen: 

F: Det skulle inte vara positivt, men projektet skulle inte dö ut. Någon annan av medlemmarna skulle behöva 
ta på sig den koordinerande rollen. Det finns en vilja att fortsätta, men det kan i framtiden vara intressant att 
få in fler medlemmar. 

I: Det skulle finnas ett värde i arbetet och en vilja att fortsätta, men utan Konsult A skulle det vara svårt. Det 
kan innebära att någon av de lokala delarna faller bort eller att AL läggs på hyllan och att de istället arbetar 
mer lokalt. Kan även vara en risk ifall ett kontor tar ett för stort ansvar att det blir svårt att alltid dela med sig 
ifall samarbetet mellan bolagen skulle krångla. 

O: Lite risk att det kollapsar i detta skedde, för att Konsult A driver den interna loggningen i Stockholm och det 
är där ledningen sitter på Helikopter, samt att Konsult A har skrivit verksamhetsplanen, visserligen med input 
från de andra. Just nu är Konsult A väldigt viktig, men då de är så få är alla viktiga. 

Konsult I (2016) tycker att de inom AL saknar orderstock och en hel del kompetens. Han tycker att det 

känns jobbigt att vara enda med formell utbildning, medan resten är mer intresserade och 

hobbykunniga, och att han är den enda med teknisk insikt i hur de skulle kunna implementera de olika 

delarna. Han anser dock att det inte har påverkat arbetet i gruppen så mycket, då de inte haft något 

projekt än. Han tror dock att det är möjligt att hans åsikter väger lite annorlunda. Än så länge ser han 

att begränsningen av erfarenhet av praktiska projekt har hindrat dem mer än den sammanlagda 

kompetensen. Han tror att det nog inte hade hjälpt att ta in fyra personer till som hade erfarenhet, 

utan det hade snarare varit bättre om de hade haft erfarenhet av några praktiska projekt. På sikt anser 

han att det behövs en större kompetensbas, men utifrån sitt eget perspektiv är det ohållbart att han 

är den enda personen med kompetens inom maskin inlärning. Han hade därför gärna sett att de 

fokuserar lite på det vid rekrytering så det blir mer driv mot det. 

5.4.5 Framtidsplaner 

Enligt verksamhetsplanen (2016) är visionen att AL ska bli en välkänd del av Knowit och stå för 

spetskompetens inom avancerad analys, datavisualisering och data science. Det står även att AL ska 

komplettera befintlig kunskap inom KD och göra Knowit till den ledande aktören på den nordiska 

marknaden för beslutsstöd. 

Nästa stora steg för AL är enligt Konsult A (2016) att börja få in uppdrag. Han säger att de har haft ett 

introducerande möte med säljarna uppe i Stockholm, men för att det ska hända något tror han att de 

måste ligga på säljarna mer och jobba med dem för de ska bli medvetna om att AL finns och att det är 

okej att börja leta uppdrag till dem. När de väl har fått mer uppdrag så tror han att det kommer bli 

lättare att förankra AL internt, sälja det utåt, marknadsföra och få loss tid för medlemmarna. 

Konsult A (2016) ser att det finns flera tänkbara vägar att gå, där ett alternativ är att AL fortsätter vara 

en liten grupp som bygger på spetskompetens inom det senaste och fungerar som en 

innovationsverkstad som får in nytt blod och jobbar med den senaste tekniken inom analytics och data 

science. Detta är vad Konsult A skulle vilja och han tror även att detta skulle vara till mest nytta för 

Knowit i framtiden. Om AL skulle utvecklas åt detta håll anser han att de skulle behöva börja titta på 

innovationsstrategier. Även Vd A (2016) tänker att det kommer fortsätta vara en specialistgrupp. Han 

säger att det i nuläget inte finns någon tanke att det ska bli ett eget affärsområde, då han tror att det 

blir för litet och att det blir svårt att ha ett bolag som har några få anställda utspridda i Sverige. 

Däremot ser Konsult A (2016) det som ett möjligt alternativ att det blir som med Knowit Experience, 
som från början var en liten del där de samlade folk och började kolla på webb, som tillslut blev en 
egen verksamhetsgren. Om analys av Big data blir stort tror han att det därför kan vara en idé att 
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knoppa av AL som en egen del. Enligt Vd B (2016) har KD Göteborg förhoppningen att analytics 
kommer att bli ett nytt affärsområde och i förlängningen ett nytt bolag om de kan bli tillräckligt stora. 

Enligt Konsult A (2016) är ett tredje alternativ att AL läggs ner när de uppnått de syften och mål som 

står i verksamhetsplanen och ser det som ett lyckat projekt. Han tänker att nätverket vid ett sådant 

tillfälle är så pass självgående att det finns personer som känner varandra och jobbar med varandra, 

och att det lever vidare av sig självt. 

Konsult A (2016) anser även att det skulle gå att använda AL som ett ramverk för att starta upp nya 

innovativa verksamheter inom andra områden och sedan starta upp en liknande satsning i framtiden 

när det dyker upp något nytt intressant område som inte är en del av verksamheten. 

Tabell 12: Framtidsutsikter och integration med resten av KD 

Framtidsutsikter och integration med resten av KD 

Medlemmarnas syn på AL:s framtidsutsikter: 

F: Hoppas att de ska kunna sälja det hos KD och få så mycket erbjudanden att de kan ha några konsulter som 
jobbar med AL på heltid. Att ha en konsult på heltid på varje geografiskt kontor skulle ge bra möjligheter att 
växa. 

I: Att de får möjligheten till större projekt på ett större plan, exempelvis genom färdiga lösningar som de säljer. 
Även bra att få koll på vad folk jobbar med och hur de arbetar, samtidigt som det kommer göra så det blir mer 
med avancerad analys i företaget. 

O: Svårt att säga hur det utvecklas och vilka vägar det tar, men har förhoppningar att det blir en spjutspets 
inom Decision-grupperingen, som alla på Knowit känner till för de gör annorlunda saker som sticker ut och 
som skulle kunna uppfattas som lite häftigt, lite roligt och intressant. 

Medlemmarnas syn på integration av AL med resten av KD: 

F: Om det nu utvecklar sig åt det hållet att det säljer in fler tjänster och växer går det snarare att öka 
medvetenheten om det. Integrationen finns ju redan där då det redan är en del av flera bolag. Alla vet dock 
inte om det. Mer kanske att förklara det under tiden det växer än att integrera det som ett affärsområde. 

I: Satsningen kommer nog ta en större plats på sikt och det är viktigt att få in bra projekt till AL. På sikt kanske 
de kommer att göra analytics till ett eget bolag i Göteborg. Har en vision om att AL definitivt kommer bli mer 
integrerat och kanske en mer styrande del. 

O: Har inget bra svar, men det är något de verkligen behöver fundera igenom. 

Medlemmarnas tro om hur övriga konsulter skulle se på projektet: 

F: Tror att alla är positiva och på Knowit det är en del av konsultrollen att ha lite entreprenörsanda. 
Förgreningar händer titt som tätt och man gör satsningar vilket gör att det är en naturlig del av verksamheten. 
Det är ingen skillnad på AL tidigare satsningar. Alla ser det nog som kul om det går bra och är säkert villiga att 
hjälpa till. 

I: Det finns en konsensus i Göteborg om att analytics är viktigt, men AL är inte tillräckligt känt än för att kunna 
säga något om det. 

O: Där har de ett arbete att göra vad gäller att profilera och positionera AL som en spjutspets inom BI, men 
samtidigt inte vara elitistiskt på något sätt. Alltså inget som kommer ta resurser från, överskugga, eller ersätta 
något annat. Det är viktigt att det tydliggörs till andra så att det inte uppfattas av andra att det finns en konflikt 
mellan det de vill göra och det andra gör. 

De försöker vara öppna och välkomnande, men även öppna för förslag så de som vill inom Knowit-familjen 
kan vara med och hjälpa till att driva detta. Det välkomnar de. Det ska inte vara någon stängd grupp som där 
andra inte får vara med. De måste jobba på att förmedla hur de positionerar sig. 

I nuläget säger Konsult A att AL har lagt framtidstankarna åt sidan och verksamhetsplanen sträcker sig 

endast tre år framåt. Efter de första tre åren tror han att koncernledningen kommer behöva involveras 
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mer för att fatta beslut om budget och vad som ska ske med AL. Han säger dock att visionen är att AL 

ska bli självgående och ska inte tillföra några kostnader för Knowit, samtidigt som det ska vara en 

investering för framtiden. 

Enligt Konsult A (2016) kommer AL-gruppen behöva mandat och kunna ställa krav. Om en person ska 

ingå i gruppen ingår det enligt honom vissa skyldigheter för den personen gällande ansvarsområden, 

vilket innebär att de måste få tid och mandat från sin chef att lägga på arbetet i gruppen. Därför anser 

han att det är viktigt att få en bra förankring hos alla chefer. 

5.5 Kunskapsdelning  
Detta delkapitel beskriver hur kunskapsdelning i nuläget sker hos fallföretaget och systerbolagen, hur 

det diskuteras, samt hur organisationsmedlemmarna anser att kunskapsdelning påverkar 

verksamheten. 

5.5.1  Kunskapsarbete 
Vi ser att kunskapen som främst delas inom KD Linköping, KD Helikopter och KD Göteborg är kunskap 

om olika verktyg som används inom deras arbete och hur dessa verktyg används, samt kunskap om 

deras olika fokusområden som exempelvis datavisualisering och Oracle. Denna kunskap delas främst 

genom daglig interaktion mellan medarbetarna och utbildningar i form av interna och externa kurser. 

Enligt Vd KDG (2016) arbetar Knowit bland annat med kompetensutveckling genom de olika nätverk 
som finns och de skickar ofta anställda till olika konferenser. Han säger att de även satsar på 
utbildningar och håller i föredrag inom intressanta områden hos de olika bolagen. Enligt honom har 
utbildningarna blivit mer och mer nätbaserade för att fler ska kunna ta del av dem, vilket dessutom 
har bidragit till att kostnaden för utbildningar har kunnat sänkas. Samtidigt säger han att alla bolag 
också har egna kompetensråd där det finns en grupp konsulter inom bolaget som lägger upp olika 
utbildningar, håller i seminarier och så vidare. Som en del av sitt kunskapsarbete använder Knowit 
enligt honom olika Zoom-rum (en webbaserad videokonferensmjukvara) för att exempelvis dela 
presentationer. 

Vd KDG (2016) anser att det finns förbättringsområden inom kunskapsdelningen då utvecklingen inom 
branschen går fort. Han säger att det finns mycket diskussioner inom koncernen om hur de jobbar 
med kunskap, inte minst inom de olika kompetensgrupperingarna som finns inom bolagen, där har de 
mycket tankar och idéer kring kunskapsarbetet. Enligt Vd KDG deltar också styrelsemedlemmarna i 
dessa diskussioner genom att skicka in idéer och tankar till kompetensgrupperna för att se om de 
tycker att det är något Knowit bör satsa på.  

Enligt Vd KDG (2016) finns det flera olika kompetensgrupper i KDG, exempelvis inom BI, Java, Tableau 
och SAS. Han hänvisar till Vd A, som säger att det inte finns några direkta kompetensgrupper som 
medarbetarna är medlemmar i, utan att det snarare är informella grupper där de träffas och diskuterar 
olika intressanta ämnen som är kopplat till deras verksamhetsområden. Vidare säger Vd A att bolagen 
har olika grupperingar och KD Linköping har fokus på Oracle, medan andra bolag har andra 
kompetensinriktningar som exempelvis SAS. Han tillägger att KD Linköping även har ett partnerskap 
med Oracle i form av en gruppering där de diskuterar lösningar med dem. 

Konsult A (2016) upplever att de kompetensgrupper som finns är lite underutvecklade och att de 
hittills har handlat om att koordinera interna seminarier och miniutbildningar inom alla områden som 
Decision-gruppen spänner över. Han anser att de har ett brett fokus, vilket gör att de som är med 
endast får en ytlig förståelse för det som tas upp under seminarierna. 

De tre studerade KD-bolagen har olika sätt att arbeta med kunskapsdelning. KD Helikopter har enligt 
Vd C (2016) kompetensnätverk inom bolaget och en kompetensgruppsansvarig, Konsult K, som sitter 
med i ledningsgruppen. Han säger att de även har kompetensgruppsansvariga för deras olika verktyg 
och att de kompetensgruppsansvariga får lägga 10 % av sin tid internt på kompetensdelning håller i 
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kompetensgruppsmöten på kvällstid. Samtidigt säger han att bolaget uppmuntrar att medarbetarna 
kontaktar sina kollegor om de behöver hjälp och de kan debitera tid för det, då de vill kunna skapa 
mervärde för konsulterna och kunderna. Konsult K (2016), som är kompetensgruppsansvarig för KD 
Helikopter, tillägger att det finns en kompetensgrupp inom Knowit som är för hela koncernen, men 
det är främst KD Stockholm som anordnar aktiviteter och de har mycket fokus på systemutveckling. 
KD Helikopter har egna kompetensgrupper och har haft mer BI-inriktade kompetenskvällar. Hon säger 
att de även brukar bjuda in KD Stockholm till träffarna, men att de inte brukar dyka upp, vilket oftast 
är för att de jobbar med lite annan teknik. Hon säger att de är tre stycken på KD Helikopter som är 
anställda för kompetensöverföring, men vi fick dock ingen information om vad som 
kompentensöverförs eller till vem. 

Även KD Göteborg har enligt Vd B (2016) kompetensgrupper inom exempelvis visualisering, 
projektledning och datalager. Han säger att de använder sig av sociala medietjänster för 
informationsspridning och att de varje termin har ett visst fokus på utbildning och bjuder in alla som 
vill till utbildningstillfällen inom fokusområdet. Vi har dock ingen information om omfattningen av 
deltagandet på utbildningstillfällena. Han säger även att de, som en del av strategin, säger att de ska 
arbeta mer med kunskapsdelning mellan bolagen, exempelvis genom att vara mer aktiva på möten 
med de andra bolagen. 

När vi ställde följdfrågor om kunskapsarbetet hos KD Linköping sa Vd A att det vanligaste är att 
konsulterna går någon extern kurs och att detta kan ske på förfrågan från kund. Exempelvis finns det 
enligt honom en utbildning som de är med på tillsammans Holmen, men där Holmen som kund betalar 
för den. Han säger att det även finns ett bibliotek för självstudier inom exempelvis Excel, som är tänka 
som en introduktion för de medarbetare som inte tidigare arbetat med verktyget. Enligt honom har 
de även engagerat sig i Knowit Developer Summit, där de kan visa vad de kan i Linköping och med 
hjälp av de andra bolagen spridas det till deras kunder. Utöver det säger han att de har en 
kompetenssamordnare, Konsult H, som hanterar kompetensutveckling, håller koll på vilka kurser som 
går och ger förslag hur de borde utveckla sig. Enligt Vice vd A (2016) kan personalen även beställa hur 
mycket böcker de vill som behövs till utbildning eller jobb. 

Vice vd A (2016) tillägger att de även har SUP-tillfällen, som är ett sätt att förbättra kunskapsarbetet 
genom att träffas och ha det trevligt samtidigt som de delar med sig av sin kunskap. Enligt honom är 
tanken att de ska ses en gång per termin och de har haft ett par seminarium som genrepstillfällen. 
Vice vd A tycker att det är bra att det har varit många yngre som delar med sig på de tillfällena och 
tror att den höga medelåldern har bidragit till att kunskapsarbetet inte varit lika bra som det kunnat 
vara. När vi sedan frågade Vd A om detta sa han att de även har kvällsaktiviteter eller ”mini-SUP-
tillfällen” där de ungefär var tredje vecka på kvällstid har utbildning inom samma tema som SUP-
tillfällena. Enligt honom ligger fokus hos dessa tillfällen just nu på att fördjupa sig och bredda ut sig 
inom de områden de arbetar med, som APEX och Oracle, för att se till att de fortfarande hänger med 
och kan dessa tekniker. 

Enligt Vd A (2016) har KD Linköping som en del av strategin att de medarbetare som har gått en kurs 
eller utbildning ska prata om det på ett kontorsmöte för att alla ska känna till att kompetensen finns 
inom bolaget. Han säger att i de fall där det är en kunskap som andra kan ha nytta av kan de även hålla 
i en kurs, men att detta är inte så vanligt. Vidare säger Vd A att det inte finns några instruktioner eller 
procedurer för hur de ska göra detta, utan de frågar varandra om råd, och det finns inte heller några 
procedurer för det övriga kunskapsarbetet. 

Tabell 13: Kunskapsarbete inom bolaget och villighet att dela med sig av kunskap 

Kunskapsarbete inom bolaget och konsulternas villighet att dela med sig av kunskap 

Medarbetarnas syn på arbete med kunskapsdelning inom bolaget: 

E, F, H, O, L: De har olika konferenser och kontorsdagar där de har föreläsningar och diskuterar 
kompetensdelning. 
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A, D, H, N: Tycker att det är dåligt. 

D, E: Finns inget mellan bolagen. 

A: Är för ostrukturerat. Borde finnas lite mer nätverk så de kan vara med i kompetensceller och styra upp det 
mer. 

C: Inga problem att gå in och fråga personer på kontoret om hjälp. Har aldrig känt behov att gå utanför 
företagets väggar. 

D: Det finns lite information på kontorsmötena om vad man gör och vilka plattformar man jobbar med, men 
det är inget utbyte. 

F: Sen även deras intranät Shareit finns en del diskussionsforum där man kan diskutera ett visst 
kompetensområde och därmed få hjälp men även dela med sig. 

F: Pusselbitarna finns där, men sen är det mycket upp till var och en. 

G: Finns främst för de lite mer ”udda” delarna av verksamheten. Finns mycket internt, men tycker att det kan 
bli bättre med det externa. 

H: De har haft olika initiativ och ibland har de inte fungerat alls. De senaste är SUP-arna, de frivilliga 
kompetensutvecklingsdagarna som han och Vice vd A kom på, har varit jättebra. 

H: De har försökt få igång en mejllista via Jammer (vi har ingen information om de haft organisatoriskt stöd 
för det), för att de snabbt ska kunna få svar på frågor, men av 1900 anställda är maximalt 20 stycken 
regelbundet inne där. Det är synd och det har varit svårt att få igång något sådant. 

I: I Göteborg arbetas det en del internt med workshops. I det dagliga arbetet är det mer en form av 
resursdelning än kunskapsdelning. 

J: Det handlar om tid och hur fullt upp det är i ens uppdrag. Tror att konsulterna gör så gott de kan, men det 
går alltid att göra mer. 

L: Är ofta ute hos kund och då är det svårt. Har ofta önskemål om att ha tid här och där, men man hinner ofta 
inte. Det är kunderna som är fokus. 

M: Jammer, där folk lägger upp länkar, finns. Vet inte om det finns något, men bryr sig inte så mycket. Tycker 
inte det bedrivs något och vet inte om nåt. Hans chef säger inget och det är ingen annan som säger något 
heller. 

N: Behöver bli bättre på att följa upp när folk går utbildningar, så att de kan dela med sig av sin kunskap. Bör 
även vara bättre på att informera om vad för sorts utbildningar som anställda går, utifall att fler är 
intresserade. 

O: Finns ingen riktig uttalad strategi, inga mål per konsult eller per bolag. Finns nog bolagsövergripande mål, 
men finns inga konkreta mål för varje konsult som ser till att det händer saker. Den kunskapsdelning som sker 
är ganska informell. 

Medarbetarnas (ej AL-medlemmar) villighet att dela med sig av egen kunskap: 

Alla tillfrågade säger sig vara villiga att dela med sig av sin egen kunskap. 

G: Om han kan lära de andra så gör han gärna det. Han är glad om han kan lära sina kollegor något. Så många 
här har varit med så länge så det är sällan så. 

J: Inget problem, om folk vill lyssna. 

N: Försöker så gott han kan. Tycker att hans kunskap börjar bli förlegad då han håller på med lite gamla 
tekniker. Som tur är finns det yngre som ibland behöver lära sig de lite äldre teknikerna. 

När vi har befunnit oss på kontoret i Linköping har vi kunnat observera vad medarbetarna tycker om 
kunskapsdelning. Exempelvis diskuterade två av konsulterna wikis och vad de tycker om att hitta hjälp 
på det sättet. Konsult F var positiv och sa att han brukar använda sig av dem och själv bidra, vilket han 
trodde kunde vara för att han är yngre och tycker att det är mer naturligt att söka kunskap på det 
sättet. Konsult C, som är en av de äldre konsulterna, använder sig däremot inte alls av wikis och tycker 
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att de oftast har den kompetens som behövs på kontoret. Vi tycker att detta verkar stämma överens 
med vad som sas under intervjuerna, där vi fick bilden av att de är få som använder den typen av 
resurser. 

Vi har även fått höra att de har utbildningskvällar på kontoret i Linköping för att lära sig ett nytt 
verktyg. När vi kom in på detta ämne när vi pratade med Konsult D berättade att han tycker att 
utbildningskvällarna är för sällan för att de ska lära sig verktyget och att det blir mer att de får en form 
av förståelse för verktyget i sig istället för hur de använder det. Konsult D tycker dock att SUP-helgerna 
har varit bättre än kvällsutbildningarna. Han tycker också att det främst är de äldre konsulterna som 
är med på de tillfällena, vilket är den bild vi har fått när vi hört andra konsulter nämna det, men han 
tror att det kan vara för att de yngre medarbetarna arbetar med andra typer av kompetensgrupper. 

Konsult A (2016) tror att KD Helikopter är mer intresserade av kompetensutveckling än KD Linköping 
och att de tycker det är kul att gå på kompetensmöten, samt lära sig saker. Han vet inte om det beror 
på att det är högre medelålder i Linköping än på bolagen i Stockholm. Däremot upplever Konsult H 
(2016) att de i Linköping är positiva till kompetensutveckling, medan han nästan aldrig hör någon prata 
om det på andra KD-bolag. Som exempel på någon som är intresserad av det i Stockholm nämner han 
Konsult K, som tycker att det är kul att ordna kompetensutveckling. Konsult H brukar vara med på 
kompetenskvällarna hos KD Helikopter, men ser aldrig någon av cheferna där. Han tror att det är mer 
fokus på att sälja. Ibland hittar de något initiativ med ett partnerskap kring något verktyg och då 
utbildar de några, men det ska helst inte ske på egen bekostnad. 

5.5.2 Diskussion inom bolagen 
Synen på huruvida kunskapsdelning diskuteras i Linköping skiljer sig mellan Vd A och Vice vd A. Vd A 

(2015) säger att han ungefär en gång i månaden brukar åka till Stockholm för att träffa 

kompetensspridningsansvarig och diskutera det. Därefter tas det upp med medarbetarna på 

konsultmötena. Vice vd A (2016) tycker däremot att det generellt inte diskuteras. Enligt Vice vd A finns 

det vissa personer, han själv inkluderad, som brukar diskutera kunskapsdelning och försöker lyfta fram 

det. Likt Vd A så tycker Vd B (2016) att de i Göteborg diskuterar kunskapsdelning och att det är viktigt 

att alla är engagerade då det är en viktig del av verksamheten. Hos KD Helikopter finns det vissa 

diskussioner på konferenser om hur kunskapsarbetet skulle kunna förbättras, men det sker endast 

halvaktivt (Vd C, 2016). 

Tabell 14: Diskussion om kunskapsdelning 

Hur kunskapsdelning diskuteras hos bolagen 

E, F, H, J, K: Det diskuteras ofta. 

O, L: Det diskuteras inte så mycket. 

D: Det diskuteras inte. Alla har sitt eget de sitter med och det är ingen som tar sig tid för att sitta med det. Är 
positiv till om någon skulle dra igång en satsning. 

G: Det är upp till var och en. Det finns inga stående möten för det. 

N: Just nu diskuteras det mycket. Tror att det har och göra med att det kommer stå högt i strategin att de ska 
jobba mycket med kompetensutveckling och att det behövs ett litet lyft. Är konsultchef och sitter just nu med 
utvecklingssamtal med alla konsulter och hör att det finns ett behov och intresse av att kompetensutvecklas. 

M: Cheferna och vice VD A pratar mycket om det, men centralt vet han inte och är inte något samarbete 
mellan bolagen direkt. Så både ja och nej. Är inte så inblandad i det. 

Av de konsulter som enligt våra observationer befinner sig regelbundet på kontoret i Linköping anser 

tre (E, F och N) att kunskapsdelning diskuteras ofta, två (G och O) att det inte diskuteras mycket eller 

att det är upp till var och en, och en (D) att det inte diskuteras. Av de två konsulter tillhörande 
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Linköpingskontoret som inte befinner sig regelbundet på kontoret tycker en (L) att kunskapsdelning 

inte diskuteras mycket och den andre (M) att det främst är cheferna som diskuterar det. 

5.5.3 Avsatt tid 
Enligt Vd KDG (2016) hanterar bolagen avsatt tid för kunskapsdelning och kompetensutveckling på 
olika sätt, där vissa har ett visst antal dagar avsatt för detta och andra inte har det. En del av bolagen 
satsar den tid de bedömer behövs för varje individ eller projekt, exempelvis kan de avsätta ett visst 
antal dagar om en konsult behöver en specifik kompetens för ett projekt. Han tycker att Knowit är 
väldigt fritt, vilket gör att så länge allt fungera så lägger ingen sig i vad varje enskilt bolag gör, och om 
en chef vill utöka antalet kompetensdagar hos bolaget så gör personen i fråga det. 

I nuläget lägger vissa konsulter enligt Vd KDG (2016) redan egen tid på kompetensutveckling, då 
många är väldigt intresserade av sitt område och vill fortsätta utvecklas. Han tror inte att bolaget i 
framtiden kan förse konsulterna med all kompetens, utan det kommer krävs en hel del eget 
engagemang. Vi tolkar detta som att det krävs en förändring från vad som görs nu. 

När det gäller möjligheten att ha dedikerad tid för kompetensutveckling för varje konsult tror Vd KDG 
(2016) att det beror på vad de har för uppdrag, i och med att de har ett leveransansvar till kunderna. 
Därför säger han att kompetensutveckling är något som de får planera in när det passar eller eventuellt 
undvara tid för om konsulterna behöver kompetensen för att klara av arbetet. Enligt honom går det 
inte att avsätta ett visst antal timmar per vecka, eftersom om de inte levererar vid utsatt tid får de en 
straffavgift från kunderna. Han anser att kunderna har blivit väldigt duktiga på att ställa krav eftersom 
konsulter har börjat att gått över till linjeföretag, vilket gör att de får en bra kompetensbas och vet 
hur de ska bete sig för att få ett bra utfall vid upphandlingar. Han tror därför inte att det går 
argumentera för att kunderna kan få ut mer av kompetensutvecklingen i framtiden. Även om han tror 
att kunderna säkerligen kommer tycka att det är en bra idé och nog gärna vill att de kommer med den 
kompetensen, så tror han inte att de kommer vilja betala för det. 

Inget av de tre bolagen har någon officiellt avsatt tid för kunskapsdelning och kompetensutveckling. 
Enligt Vd A (2016) lägger KD Linköping prognoser kvartalsvis och om någon vill gå en kurs behöver de 
bara säga till så lägger in det i nästa prognos. Han säger att de brukar de se över vad medarbetarna 
vill göra på lång och kort sikt när de har medarbetarsamtal, och ser då över vad de behöver lära sig. 
Om de ska ha avsatt tid för kompetensutveckling är det enligt honom viktigt att det är behovsstyrt, att 
det är något som medarbetarna behöver. Han säger att de även har pratat om att ha en form av 
traineeprogram i början där nyanställda följer med konsulter ut ett par dagar i veckan och sedan har 
utbildning ett par dagar i veckan fram tills de blir säljbara. Vice vd A (2016) anser att det borde finnas 
avsatt tid för att medarbetarna ska lägga mer tid på kunskapsdelning. Han anser att bolaget måste ha 
råd med det och att de behöver utbilda sig för att kunna vara med på marknaden, men att 
medarbetarna kanske behöver redovisa tiden och sedan kunna hålla seminarier och presentationer 
internt. Enligt VD B (2016) är det hos KD Göteborg underförstått att de anställda ska lägga tid på 
kompetensutveckling och kunskapsdelning. Vd C (2016) säger att han har dragit sig för att ha en viss 
procenttid avsatt för kompetensutveckling, då han anser att så fort det finns avsatt tid så tar 
konsulterna den tiden och då går debiteringen ner med så många procent. Däremot säger han att de 
är positiva till att medarbetarna lägger tid på kunskapsdelning och kompetensutveckling och 
uppmuntrar till det. Han tror att många glömmer bort att lägga tid på det. 

Tabell 15: Avsatt tid för kunskapsdelning och kompetensutveckling (Ej AL-medlemmar) 

Avsatt tid för kunskapsdelning och kompetensutveckling 

Alla tillfrågade är positivt inställda till att ha avsatt tid. 

C, E: Tror att kostnader hindrar från att ha avsatt tid. 

D, E: Tror det är bra eftersom de inte har tid för det i det dagliga arbetet. 

J, M: Det vore bra, men vet inte hur det skulle gå till. 
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D: Gäller att hitta något som intresserar folk och som de kan satsa på. 

G: Tycker att de borde ha det, men att det varierar hur mycket tid de ska få lägga. Om det är viktigt för ett 

uppdrag bör det vara intensivt. Annars kanske bara några timmar här och där så man kommer igång. 

H: Anser att de borde ha en undre gräns för kompetensutveckling för att se till att alla utbildar sig. 

H: Om någon som skulle säga att de inte har tillräcklig med tid för det så anser han att det är fel. Då är det att 
de inte har sagt till att de vill göra någonting.  

K: Hos Helikopter har de fem utbildningsdagar per år, där de kan gå kurser och lära sig nya saker utan att det 
drabbar lönen. Sen som kompetensansvarig får hon lägga en viss procent mot att just förbereda 
kompetensdagar och hjälpa med licensfrågor. Den procenttid de får lägga på kompetensutarbete är ibland 
inte tillräcklig. 

L: Tycker inte att de ska ha en avsatt tid varje månad, utan att det är upp till var och en av konsulterna. 

N: Det kan vara ett sätt. Kan säkert passa en del individer jättebra och en del mindre bra. Tror att det är väldigt 
individuellt hur man ser på sin kompetensutveckling. Tror att man nog nästan måste skräddarsy från person 
till person. Sen kan man säkert hitta sätt, olika metoder, som går att appliceras på en grupp. 

5.5.4 Påverkan på bolagen 
Vd A (2016) anser att kompetensutveckling och kunskapsdelning ger KD Linköping en högre 

kompetens, en högre status och gör att de drar till sig medarbetare när de visar att de satsar på de 

som jobbar där. Samtidigt ser han att de får en långsiktighet i vad de gör och en kontinuitet i 

uppsättningen konsulter, vilket också gör att de blir kända för att vara kompetenta ute hos kunderna. 

Även Vice vd A (2016) tror att det gör dem mer attraktiva för kunder, samtidigt som det ger 

konsulterna en trygghet i att ha ett kompetent bolag bakom sig. 

Tabell 16: Egen vinning av kunskapsdelning, samt kompetensutveckling och kunskapsdelnings påverkan på företaget 

Egen vinning av kunskapsdelning, samt kompetensutvecklingen och kunskapsdelningens 
påverkan på bolaget 

Medarbetarnas (ej AL-medlemmar) syn på vad de skulle få ut av kunskapsdelning: 

D, G, L: Lära sig mer inom det egna området och kanske nya lösningar. 

C: Intressant att höra vad de andra håller på med. 

E: Bredda sig och lära sig saker som ligger i intressebilden. 

G: Bli en mer attraktiv konsult. 

H: Att snabbt kunna hjälpa varandra. 

H: Bra ut mot kund, då det går att hjälpa dem även med uppgifter som en själv kanske inte kan. 

J: Mer förståelse för vad andra gör och att kanske kunna ha med det i sitt tänkande. 

M: Sitter 100 % hos kund och är den enda som sysslar med det han gör här, så internt finns det ingen som 
kan lära honom någonting inom hans område och han har ingen att lära ut det till. 

M: Det som de gör på kontoret handlar ofta om andra saker och prioriterar hellre sin fritid på annat. Klart om 
det är något som verkligen träffar honom och det är på arbetstid så skulle han vara intresserad. 

Medarbetarnas (ej AL-medlemmar) syn på vad de kan lära av varandra: 

Alla tillfrågade upplever att det finns mycket att lära av varandra, framförallt inom områden de själva inte 
jobbar med eller har tid att titta närmre på. 

C: Det finns inget riktigt forum för det, utan de frågar dem de arbetar med. 

E: Tycker att de har bra klimat för det på kontoret. 

M: Är den enda som sysslar med det han gör. Tror inte att han har något att lära av de andra. 
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Medarbetarnas syn på kompetensutvecklingen och kunskapsdelningens påverkan på bolaget: 

E, G, H, J, M, N: Tror att det kan göra företaget mer attraktivt för kunder. 

C, D: Tror inte att det skulle påverka hur kunderna ser på dem. 

H: Kunderna kan känna att de köper in sig i ett kompetensnätverk. 

D: Tror att de skulle bli mer attraktiva för nyanställda. 

I: Det påverkar definitivt, men vet ej om det skulle vara positivt. (Vi fick ingen information om varför han tror 
det kanske inte skulle vara positivt) 

K: Tror att kunderna ser det som något positivt. 

N: Tror att de skulle uppfattas som mer strukturerade vad gäller kompetensutveckling och kunskapsspridning.  

N: Tror att det skulle vara bra om de kunde få med sig kunderna i en del av kompetensutvecklingen. Vet att 
det är en sådan utbildning på gång nu på Holmen, med Holmen som kund tillsammans med andra 
konsultbolag och KD Linköping. 

L: Att de får en bättre bild av vad medarbetarna kan. 

5.6 Kommunikation och samarbeten 
Detta delkapitel beskriver hur kommunikationen, nuvarande samarbeten och initiativ till samarbeten 

inom bolagen fungerar. 

5.6.1 Kommunikation 
Enligt Vd KDG (2016) har KD-bolagen ett styrelsearbete där det förekommer en viss kommunikation. 
Han säger dessutom att alla bolagen har vd-möten var sjätte vecka. Sedan säger han att det finns 
gemensamma projekt mellan bolagen och de lånar ut folk till varandra. Om anställda vill byta jobb 
inom Knowit så är bolaget enligt Vd KDG positivt till att de stannar hos dem och ser därför till att allt 
fungerar om någon vill byta bolag.  

Vd A (2016) anser att kontakten mellan bolagen fungerar bra. Han säger att Knowit är stort och de har 

ramavtal med många olika statliga verk, som upphandlas via ramavtal och där krävs det att alla bolag 

svarar in. Han säger att det exempelvis kan vara att de ska visa en bredd, att det ska vara 100 inom en 

viss roll, och då skickas det ut till alla bolag att Knowit håller på med det ramavtalet. Enligt honom 

svarar då alla bolag hur många de har inom rollen även om det vore lätt att strunta i det. Det är uttalat 

att alla svarar och Vd A tycker att det fungerar jättebra. Han tycker också att det är en god stämning 

mellan Knowit-bolagen vad det gäller både sälj och ledning. Framförallt har de vd-möten två gånger 

per år och där han tycker att de har hunnit lära känna de flesta. Han tycker att de generellt ställer upp 

bra för varandra på Knowit. Vd B (2016) tror inte att kontakten fungerar bättre eller sämre än någon 

annanstans, medan Vd C (2016) tycker att den fungerar jättebra och att de har draghjälp av varandra. 

Tabell 17: Arbete med andra konsulter och kontakten mellan bolagen 

Arbete och kommunikation mellan bolagen 

Medarbetarnas arbete med andra Knowit-konsulter: 

E, G, H, I, K: Jobbar i projekt med andra Knowit-konsulter. 

F, J, O, L, M: Jobbar inte med andra Knowit-konsulter. 

C, D, N: Jobbar på samma kontor som andra Knowit-konsulter, men inte i samma projekt. (Vi kan inte svara 
på ifall denna fördelning är representativt för bolagen) 
 

Medarbetarnas syn på kontakten mellan bolagen: 

C, D: Har inte försökt komma i kontakt med någon på de andra bolagen. 
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E, F: Tycker att det går bra att kontakta de andra bolagen. 

D: Finns ingen kontakt med de andra bolagen. 

G: Vet inte, fick lära känna många under sitt första uppdrag. Utanför det kan det vara svårt. Har inte haft 
anledning att göra det, men tror att söker det kan vara svårt om de letar efter en specifik kompetens. 

J: Vet inte, känner redan många sedan tidigare. Tycker att de skulle kunna vara lättare. 

K: Det inte så att de vet exakt vem de ska kontakta, utan får höra sig fram. Det vore bra om det var bättre på 
något sätt. Skulle vara bra att träffa de andra Knowit-bolagen, så att man kände dem bättre. 

L: Har inte så stor koll. Tycker att det inte är tydligt hur de ska kontakta andra. 

M: Går alltid att googla för att få hjälp. Sen är de så avlägsna från varandra och pratar inte med varandra, så 
känner att han inte behöver ringa någon överhuvudtaget. 

N: Finns ingen spontankontakt. 

N: När man behöver hjälp och har kännedom om den kompetens som finns på andra bolag är det inga som 
helst problem att komma i kontakt och nyttja den kunskapen eller kunna sälja in konsulter från andra bolag. 

O: Det är svår att komma i kontakt med de på andra bolag, men det är lätt att ta reda på var de sitter och hitta 
deras kontaktuppgifter. 

Vice vd A: Tycker det är knepigt eftersom de inte vet vilka som har vilken kompetens i de andra bolagen. De 
har Shareit som de använder som de vill, men de har inget gemensamt annat än ett AD med kompetenser och 
sådant. De hänvisas till att ta kontakt med mejllistan som alla säljare och chefer har, och hoppas att de fångar 
upp att det finns den profilen de söker. 

5.6.2 Nuvarande samarbeten 
Enligt Vd A (2016) är AL det enda samarbetet som generellt finns med de andra Decision-bolagen och 

det är det enda uttalade samarbetet där de försöker sprida kompetenser. Han säger att samarbetet 

behövs för att ta vara på det och vidareutveckla och förädla data scientist-rollen och uppdrag. Han 

tycker att det är bra att det finns och tror att det kommer bli bra. Därtill säger han att de säljer 

varandras konsulter till viss del, men att samarbetena de har nästan bara är på ledningsnivå. Enligt 

honom har de gemensamma säljledarmöten med Linköpings- och Jönköpingsbolagen, och att de 

känner varandra rätt så bra. Knowit-bolagen i Linköping har dock enligt honom i princip inga 

gemensamma aktiviteter, vilket måste bli bättre. Han säger att de kommer ta tag i det när de flyttar 

ihop och att de kommer ha en del aktiviteter för att lära känna varandra. Vd A tror också att synergin 

mellan bolagen gör att de kommer kunna sälja mer. Han tillägger att vissa konsulter hos KD Linköping 

jobbar med konsulter från flera olika Knowit-bolag, medan andra inte träffar några andra Knowit-

konsulter än de som är på egna bolaget. 

Det enda som samarbeten som Vice vd A (2016) konkret känner till är att de har gemensam 
säljsamverkan. Han säger att de har upphandlingar där de kan bevaka och i koncernen försöka samsas 
om projekt de är intresserade av och att offentliga upphandlingar skickas ut till alla Knowit-bolag och 
sen samsas alla som är intresserade om ett anbud. För andra kunder så hjälps de enligt honom åt för 
att få avtal och de som sitter hos kunden tar emot förfrågningar som sen skickas ut i hela Knowit. Han 
anser att det hjälper till att förhindra att det blir konkurrens mellan bolagen. Han säger att det inte 
heller alltid är så att all kompetens finns inom ett bolag och då behöver de samarbeta med de andra. 
Han berättar att KD Linköping just nu har så med bolaget i Jönköping och han tycker att de samarbetar 
bra för att vara olika bolag som har egna resultatmål. 

Vd B (2016) tror att de skulle tjäna på att ha fler samarbeten och säger att de hela tiden försöker att 

ha möten mellan bolagen. Det är inget måste för dem att samarbeta, men enligt honom ser bolagen 

samarbeten som en viktig framgångsfaktor då de kompletterar varandra med kompetens och fokus. 

Även Vd C tycker att de har ett bra samarbete inom KD. Han tror att de inom Knowit tittar på hur de 

har gjort inom Decision eftersom de var först med att grupperat ett antal bolag, ge dem samma namn, 
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ge de samma styrelseordförande och säga att de är en grupp. Svagheten i det är enligt honom att de 

har ett mindre samarbete med Stockholmsbolagen, som de kanske borde ha mer av och det borde 

kanske finnas en Knowit Stockholm-gruppering också. Även om Vd C (2015) tycker att de samarbeten 

som finns fungerar bra är han inte intresserad av att ha fler samarbeten såvida det inte finns ett syfte 

och en drivkraft. Samtidigt anser han att de ska bevara kulturen och det som är unikt för bolaget. Han 

säger att de i mångt och mycket så är verksamma på sina lokala orter och det finns bara så många 

beröringspunkter mellan dem, vilket innebär att det inte kommer leda till några pengar om de tvingar 

fram samarbeten. Han tycker att de har det bra nu, när cheferna ses och åker på konferens, har 

månadsmöten och så vidare, vilket gör att de har bra koll på varandras verksamheter. 

Tabell 18: Organisationsstrukturens påverkan på samarbeten 

Organisationsstrukturens påverkan på samarbeten 

Vd A: De forum som de träffar andra i är oftast för hans del vd-ledarmöten som är några gånger per år. Det är 
så många bolag nu, så senast höll Solutions och de andra områdena var ett vd-möte för sig. Det är på gott och 
ont då de kommer nära ett fåtal bolag, men några överhuvudtag inte. Har ingen lösning på det. Det blir svårt 
när bolaget blir stort. Inom Decision är de närmare varandra, lika så Linköpingsgrupperingen än övriga. 

Vd B: Finns en försvårande omständighet, men har jobbat i andra bolag där det var mer toppstyrt och det var 
inte lättare där. Eftersom det finns flera bolag med stor egen frihet så finns det ett intresse att hitta vägar. 
Genom att förvärva av fler bolag kan göra att det hittar något som kan hjälpa dem. 

Vd C: Inom bolaget är det inget alls. Mellan bolagen är det möjligtvis lite, men mycket mindre än andra 
parametrar (vilja, kultur, ersättningsvillkor och – system). 

Vi observerade under vår tid på kontoret i Linköping att Konsult D upplever att det inte finns något 

samarbete med andra Knowit-företag och tycker att det skulle behövas. Han säger att det på tidigare 

arbetsplatser har varit mer självklart och naturligt att dela med sig av kunskap, men tror inte att det 

är en del av Knowits kultur. Han säger att säljarna hos Knowit bara har fokus på att hitta projekt till 

det egna företaget och det är bara av en slump att det ibland kommer projekt som passar bättre till 

de andra kontoren. 

Tabell 19: Samarbeten mellan bolagen 

Medarbetarnas syn på samarbeten mellan bolagen 

Medarbetarnas syn på hur samarbeten fungerar mellan bolagen: 

E: Tycker både att det är bra och dåligt. Har själv jobbat mycket med andra Knowit-bolag och tycker att de ska 
arbeta mer så. 

G: Det fungerar bra, men kan nog fungera bättre. 

C: Tror att det förekommer kontakt mellan bolagen för säljare och så vidare. 

D: Finns ingen kontakt alls, vilket är dåligt. 

F: Har inte jobbat där länge, men har fått bilden att det är bra kontakt över bolagsgränserna och han har fått 
många uppdragsmöjligheter från andra KD-bolag. 

H: Det fungerar varierande. Det som är problematiskt är om de vill samarbeta med kompetensutveckling, 
rekrytering och andra saker som kostar. Då kommer det in att de är olika bolag med olika ekonomiska intressen 
och olika modeller för saker. 

H: De är flitiga på att låna folk av varandra och har även gemensamma kunder, vilket gör att de jobbar 
tillsammans en del mot de kunderna. 

J: När de jobbar med vissa kunder och prospekt har de jobbat lite med de andra bolagen också. Tycker att det 
har fungerat bra med de han arbetat med. 
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I: Har hjälpt till med uppdrag från Stockholm, men inte riktigt gemensamma projekt utan att det är viktigt att 
fylla sales och det är mer på detta sätt man samarbetar. Lite tråkigt at de inte samarbetar mer. Vd-grupperna 
träffas och pratar mycket, men konsulterna får ej nån direkt nytta av det. 

K: Har hört att det blivit mer samarbeten efter att Stockholmsföretagen flyttade ihop. 

L: De hyr ut personal av varandra. Har haft aktiviteter och afterwork mellan bolagen, exempelvis 
strategimöten. Vet inte så mycket mer än det. 

M: Har inte så mycket erfarenhet av det, men det känns lite halvt obefintligt. Inget samarbete alls. 

N: De samarbetar för lite. De samarbetar en del med varandra, men det finns mycket att göra. 

O: Vissa bolag samarbetar väl mer mellan varandra än mellan andra bolag, men generellt inte så mycket 
samarbete. 

Medarbetarnas tidigare erfarenheter av samarbeten mellan bolagen: 

E, G, H, K, M, N: Har erfarenhet av samarbeten mellan Knowit-bolagen. (Vi är inte information om vad för 
samarbeten) 

J, O, L: Inte än. 

C, D: Vet inte om det funnits samarbeten, men tror att det har det. 

C: Har funnits några "embryon" där de träffas över företagsgränserna över någon dag och byter erfarenheter. 
Har inte varit med om faktiska projekt. 

Vice vd A (2016) berättar att det även funnits samarbeten inom KD bakåt i tiden, där de haft 

kompetensspridningsdagar som han var med och höll i. Enligt honom var dessa dagar lika de SUP-

kvällar som finns hos KD Linköping, men att de var för hela KDG, där de hade föreläsningar om kunder, 

olika tekniker eller projekt de gjort för att marknadsföra sig internt och lära känna varandra. Han tror 

att de lades ner på grund av kostnader, men anser att det var en kortsiktig lösning och att de borde 

ha kollat om det fanns alternativa lösningar istället. 

5.6.3 Initiativ till samarbeten 
Eftersom Knowit är ett nätverksbaserat bolag och ser Vd KDG (2016) det bara som positivt att sätta 
upp nätverk för att exempelvis utveckla kompetens mellan bolagen. Han säger att de redan har nu 
sådana nätverk där konsulter försöker skapa förutsättningar för allt ifrån whitepapers till vad de vill. 
Han säger att det exempelvis finns många som bloggar inom sina intresseområden. Han är positiv till 
egna initiativ till sådana satsningar och är öppen till att konsulter kommer med förslag, även om det 
finns gränser för det när konsulterna är ute på uppdrag. När det gäller interna saker säger han att de 
måste ha högt i tak och att idéer från konsulterna skapar pitchar som de kan använda sig av sen på 
marknaden. I många fall skapar konsulterna enligt honom utrymme för att de anser att ett område är 
så pass intressant och att de behöver kompetens inom området och ser att de kan göra något 
intressant av det. I slutändan anser han att frågan alltid är huruvida de kan tjäna pengar på det inom 
rimlig tid. 

Vd KDG (2016) är positivt inställd till egna initiativ hos de anställda för samarbeten och vill att de ska 
samarbeta mer än vad de gör i nuläget. Även styrelsen är enligt honom positiv till att anställda kommer 
med idéer och tankar, men för att de ska vara villiga att gå vidare med ett samarbetsprojekt krävs det 
att alla ser en potential med det. Ofta är det Vd KDG som säljer in potentiella projekt, men då han i sin 
position inte har några pengar säger han att han måste få de andra att vara villiga att satsa på 
projekten. Enligt honom innebär det att styrelsen ser över förslagen för att se om det är intressant att 
göra nu eller i framtiden. Han säger att möjligheterna skiljer sig över tid beroende på styrelsens vilja 
och marknaden, och när tiderna varit svåra, vilket han anser att de har varit i många år, så har 
koncernstyrelsen sagt att ett projekt måste visa ”svarta siffror” inom tre månader. När marknaden 
varit mer stabil säger han att det kan dröja upp mot ett år innan projekten behöver visa resultat. 
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Vd KDG (2016) tror rent generellt att samarbeten kommer att fortsätta stärkas kring de 
specialistgrupper som finns och att det kommer utvecklas specialiteter inom vissa grupper, men att 
detta sker först när det finns en marknad för att växa. Enligt honom är det enklare att växa inom 
analyssidan, då det finns mer analysjobb. Han säger att om de tittar på exempelvis de som jobbar med 
data science, så måste de stoppa in kompetensen på rätt ställe, där det finns intressanta saker att 
göra, annars slutar de. Detta är något som han tycker har förändrats över tiden och att unga anställda 
är mer lättfotade när det gäller att tillgodose sig själv med intressanta saker och därför inte är beredda 
på att jobba lite längre för att sen kliva upp för att göra det som det var förr. 

Konsult A (2016) tror också att vanliga konsulter kan se AL som en form av lekstuga och att det är 

orättvist att vissa personer lägger tid på det. Därför försöker gruppen enligt honom trycka på 

kompetensspridningsdelen och att de andra konsulterna också kommer få ut något av projektet. Han 

tror också att det finns vissa konsulter som bara vill göra sina åtta timmar per dag och nog inte bryr 

sig så mycket. De är den tredje gruppen, konsulterna som är intresserade, men som inte orkar lägga 

den sista energin som krävs, som han tror kommer vara svårast att tackla. Det är enligt honom där 

kompetensspridningsdelen kommer in för att visa att det inte bara är intressanta uppgifter de jobbar 

med, utan att de också driver ett verksamhetsutvecklingsarbete där det finns ansvar att hålla 

föreläsningar, samt skriva blogginlägg och whitepapers för alla i bolaget. 

Tabell 20: Samarbeten för kompetensutveckling mellan bolagen 

Chefernas syn på samarbeten för kompetensutveckling mellan bolagen  

Chefernas krav för att gå vidare med samarbetsprojekt likt AL: 

Vd A: De kan få lite friare ekonomi i början. Inledningsvis så får det gå ett tag och de får se om det landar. För 
nya projekt är det svårt att sätta upp några givna ramar. Det är alltid svårt att veta vart det ska ta vägen. 

Sen ska de ibland redovisa vad de gör och gemensamt se om de tycker att de når framsteg i det, samt om det 
blir någon affär av det. Sen utvärderas det. De kommer utvärdera AL snart. Säg Vd A, Vd B, Vd C och en säljare 
från varje bolag, för att se om säljarna tycker det är säljbart. Flera frågor ska tas upp som exempelvis: Är detta 
en produkt som säljer? Hur mycket pengar kan de tänka sig att avsätta? Behöver de ta in någon mer? Ska de 
bredda och ta in mer produkter? Ska de ta in någon annan teknik?  

Är positiv till sådana initiativ. När de fick igång AL så sa de till konsult A att han fick jobba en dag i veckan med 
det och se vad han kunde göra. De tar den kostnaden. Om de säljer konsulten till 80 % så drar de ändå in 
mycket pengar. Då kan de anställa en person för projektet och låta den gå. Då gör de en mindre vinst än de 
kunnat, men drar igång en ny inriktning. Då kostar det egentligen ingenting. 

Vd B: I och med att varje bolag sköter sig själva så måste det finnas ett intresse för alla bolagen. Tycker att alla 
är öppna för att hitta en bra lösning så enkelt som möjligt. 

Vd C: Ett samarbete som AL måste dels stå på egna ben och veta vad affären/syftet är. Sen kan man behöva 
sätta lite idéer och tankar kring hur de ska samarbeta när de ska skicka in människor i en gemensam pool, om 
de ska betala för dem. Där märker man att de har lite olika lönemodeller, vilket gör det olika lätt eller svårt. 
Tror att det är lättare för vissa bolag att bara skicka in någon ett par dagar i månaden. Hos honom handlar det 
om bonus, debiteringsgrad osv. Det får man lösa inom de enskilda bolagen. 

Chefernas syn på möjligheter hos ett samarbete för kompetensutveckling mellan bolagen: 

Vd A: Tror att de skulle kunna hitta kunder framförallt i början som de kan använda som referenskunder för 
visa vad de gjort hos kund. De ser också efter ett tag vad de större kunderna som kanske kan ta ett större 
åtagande kan få ut av det och då kanske de kan paketera ett antal bra tjänster och sälja det. Tror att analytics 
eller data scientist-tjänsten inte ger jättelånga uppdrag, så någon slags paket är ett måste. 

Det är också med i KD Linköpings strategi att få ihop ett antal paketerade lösningar. Idag har de till exempel 
"analysuppstart med Tableau" och "Analysuppstart med Power BI”. Ska det bli någon ekonomi så får det inte 
kräva för mycket sälj. Det kan inte vara att en säljare ska jobba heltid med en konsult, utan de måste ha ett 
gäng olika paketerade lösningar.  Tror att det kan sammansvetsa olika bolag också. 
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Vd B: De skulle kunna ta större affärer, ta ett större ansvar och bli en lite större spelare om de tar 
gemensamma projekt istället för enskilda småuppdrag. 

Vd C: Tror att det finns massor med möjligheter. KD Helikopters edge på marknaden, mot deras kunder och 
för att rekrytera folk, är att de får skalfördelar av att tillhöra Knowit. Annars borde konsulterna och kunderna 
gå till små specialistbolag istället. Konsulterna skulle göra det för att de kan få bättre lön och ett delägarskap.  

KD Helikopters styrka ligger i att tillföra ett Knowit-mervärde i sina affärer. Knowit-mervärdet är sådana saker 
som andra kanske inte orkar att driva själva i ett 40-mannarbolag. Så de får en form av mervärde för Knowit 
runt omkring. Det finns ett värde i att de har gemensamma projekt och de får draghjälp av varandra. 

Vd C (2016) är positivt inställd till projekt liknande AL i framtiden, men tycker inte att det ska ske i 

absurdum eller utan att projekten har ett egenvärde, utan varje projekt ska stå på egna ben och helst 

ha en egen affärsplan. Vd C anser att om de ska avsätta tid för en konsult till ett projekt likt AL så 

måste de kunna räkna vad det skulle kosta och han anser att det är stora summor i förlorad debitering 

om han exempelvis allokerar en konsult fyra dagar i månaden, men ibland måste de chansa och allt är 

inte bara kronor och ören. Vd B (2016) tror att KD Göteborg kommer att göra liknande satsningar om 

AL går bra och om det finns andra områden som de håller på att dra igång som kan bli ett liknande 

projekt. Han tycker att styrkan hos Knowit är att det finns flera olika områden och att anställda kan ta 

olika ansvar i exempelvis bolag och ledningsgrupper. Han anser att det är mixen mellan små och stora 

bolag som gör det möjligt. 

Tabell 21: Samarbeten för kompetensutveckling mellan bolagen 

Medarbetarnas syn på samarbeten för kompetensutveckling mellan bolagen 

(EJ AL-medlemmar) 

Medarbetarnas syn på möjligheter hos ett sådant samarbete: 

K, M: Det hade varit bra. 

E: Hade varit bra om det hittade ett område som gick att förbättra. 

C: Tror att det är ett bra sätt att sprida kunskap i och med att de är så utspridda. 

D: Tror att det är svårt i och med att de jobbar med olika verktyg. 

D: Tror att det hade varit ett bra sätt att lära känna de andra. 

G: Tror att om de ser på nya saker, exempelvis Tableau, så är det en väldig möjlighet att knyta samman med 
andra bolag där när det är i uppstartsfasen. De kan lära sig av varandra och att ha det kring utbildning vore 
inte så dumt. 

H: Tror att de skulle kunna ha mycket mer nytta av att lära av varandra. 

J: Det skulle kunna vara bra, men frågan är om de har tid med det. Ser det mer som att det är bra att de har 
olika kompetens för att få olika typer av uppdrag. Det är där de skulle behöva samarbeta mer. 

L: Alla sitter på olika kompetens, idéer och saker som de vet en kund behöver. Man kan veta att en kund har 
ett visst behov som själv inte kan fylla, men veta att andra Decision-bolag möjligtvis kan fylla. 

N: Tror att det kan vara svårt att få till det och samla ihop folk om det inte finns ett företagsfall. Om det bara 
blir någon form av kompetensspridningsdagar är frågan vad det egentligen skulle ge. 

Vice vd A: Tror att konsulterna tycker det är kul och lär sig nya saker. När de sen har gjort saker inom 
samarbetet kan de marknadsföra och prata om att de är bra på det. De kanske kan ta större och annorlunda 
projekt. Har de samarbetat inom det så har de kanske märkt att de vill jobba med någon och kan snabbare 
komma igång. Det blir lättare att sälja varandra om de vet att det finns bra konsulter. 

Potentiella hinder för ett sådant samarbete 

C, D, J, M (?): Tror att det är svårt att få ledningen att låta folk lägga tid på det om de är belagda eftersom allt 
är ekonomiskt motiverat. 
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K, N: Det går åt tid som skulle kunna läggas på kunder. 

E: Måste vara överens mellan bolagsgränserna om vem som betalar och vem som står för kostnaderna. Ingen 
vill ju riktigt betala, då det är en sak som kostar pengar. 

E: Saknas ett långsiktigt perspektiv. I Knowits fall har det handlat mycket om att de ligger på börsen. Det är 
hela tiden de kortsiktiga kraven som blockar eftersom cheferna kräver en viss procent vinst. 

G: Det måste finnas en marknad. 

G: Kan vara dåligt ekonomiskt på kort sikt. 

H: Att de olika bolagen har olika ekonomiska intressen. 

L: Om någon skulle känna sig utelämnad och inte känna att de kan vara med och få påverka. 

Vice vd A: Tror att det skulle vara att en uppifrån säger tvärnej, eller om de inte får ordentliga ramar för hur 
mkt tid de vill man ska lägga. 

Motivation till att vilja vara med i ett sådant samarbete: 

D, E, G, J: Att det är något som är intressant och utvecklande. 

C: Inte mycket just nu. Tror att det finns andra som är mer kompetenta. Blir han tillfrågad så är han nog med, 
men det är bättre att låta någon yngre göra det. 

G: Att det finns en marknad för det. 

H: Det är alltid kul att försöka förbättra kompetensutvecklingen och det behöver göras för att få fler yngre till 
bolaget. 

K: Få nya kontakter på bolagen. Kanske kan ta fram en ny affärsidé, innovation eller applikation som man sen 
kan använda ute hos kunder. Skulle kunna dra nya affärer. 

L: Det är viktigt att det känns som att ett samarbete ger något. 

M: Beror lite på vad det är. Om någon behöver hjälp så finns han alltid tillgänglig. Sen att han själv skulle ha 
tid för det. Om han exempelvis fick 20 % av sin tjänst att utveckla det här kompetensområdet så kanske han 
skulle kunna göra det, men som han har det just nu så orkar han inte driva ett sådant arbete. 

Vice vd A: Känner sig lite utanför i AL och vill gärna vara med.  

Enligt Konsult A (2016) fungerar Knowit så att anställda själva får komma på projekt och dra igång 

dem, det vill säga engagemang nerifrån av personer som brinner för ett projekt. Han säger att det inte 

finns någon som säger nej om någon vill testa och göra något nytt, men det finns oftast inte order 

uppifrån från början som säger att "nu ska vi jobba med det här". Konsult A upplever att ledningen 

håller med om att det måste vara mer samarbete mellan Knowit-företagen. Han säger att de närmsta 

cheferna tycker det är bra att det finns drivna personer, men att de har sina resultatkrav och tenderar 

att se kostnadssidan då Knowit är ett börsbolag och måste visa resultat, och att det är först efter att 

det går att visa att idéerna kan dra in pengar som det går att få stöd uppifrån. Han tycker med andra 

ord att det är mycket frihet under ansvar och det finns inte så tydliga riktlinjer från chefer. Konsult A 

hoppas på att det ska gå att få mer mandat uppifrån i framtiden och försöker därför trycka på de 

ekonomiska aspekterna och visa att AL kan ge något för företaget. 

Konsult A (2016) upplever även att det dyker upp nya initiativ, men att de är personberoende. Det 
innebär att om den personen slutar så dör initiativet. Ett problem är enligt honom att alla initiativ går 
parallellt och de uppfinner hjulet gång på gång. Han säger att det inte finns någon gemensam 
plattform för grupper och inga ramverk som egentligen stödjer organisationen, utan allt det här är 
drivet underifrån från enskilda konsulter. Han tror att det är främst nytt blod som kommer att skapa 
möjligheter för fler projekt likt AL. Han tror även att det finns personer inom Knowit som sitter och 
klurar för sig själva, men som inte har tillräckligt driv att starta något själva och som gärna blir 
engagerade om det dyker upp en grupp eller något initiativ. 
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Konsult H (2016) nämner även att det exempelvis funnits kompetensutveckling kring visualisering där 

några tagit initiativ och de olika enheterna arbetat tillsammans. Han tror att de tidigare samarbetena 

har fungerat bra, men att det inte har blivit så mycket av dem för att nyckelpersonerna har slutat. 

Än så länge är de få på kontoret i Linköping som känner till AL och vi var med när ämnet dök upp i en 
konversation under en fikarast. Konsult N, som är konsultchef och därmed har lite mer koll på 
satsningen förklarade kort vad det var för Konsult C och Konsult D. Konsult D tyckte att det lät 
intressant, men beklagade att det brukar vara korta uppdrag i områden som analytics. Konsult D 
undrade även om det inte var första gången de gjorde något sådant mellan flera Knowit-bolag. Enligt 
Konsult N har de haft liknande satsningar tidigare och han sa att sådana brukar dyka upp då och då, 
och att det ofta är flera samtidigt, men att de inte har kontakt med varandra. Han tycker att det är 
positivt att det finns en affärsidé och en strategi, samt att satsningen är förankrat högt den här gången. 

5.7 Summering 
Följande delkapitel ger en summering av den insamlade empirin som presenterats i kapitel 5. 

5.7.1 Bakgrund och styrning 
Knowit grundades 1990 och består av flera olika bolag. Knowit är uppdelat i tre affärsområden: 
Experience, Solutions och Insight, där Decision är en inriktningsgruppering i Solutions och arbetar med 
Business Intelligence. Fallföretaget KD Linköping startade 2005 och arbetar med beslutsstödslösningar 
och datalager. Bolaget har två kontor, ett i Linköping och ett i Stockholm. 

De tre KD-bolagen som studerats samarbetar i sitt styrelsearbete genom att cheferna sitter i varandras 

styrelser. Cheferna säger att de inte styr sina konsulter, utan konsulterna kan själva påverka sitt 

arbete, vilket är något som också stämmer överens med vad konsulterna har sagt. Både Vd KDG, 

cheferna för de respektive bolagen och konsulterna är eniga att styrningen uppifrån är begränsad. 

Konsulternas möjlighet att påverka bolagsstrategin varierar dock i de olika bolagen. På KD Helikopter 

utförs strategiarbetet av ledningsgruppen och styrelsen som har ett årligt strategi-styrelsemöte, 

medan medarbetarna i Göteborg kan påverka strategin genom att svara på en enkät som skickas ut 

från ledningsgruppen. I Linköping sker arbetet i sex steg där ledningsgruppen tar fram strategin, 

varefter konsulterna under ett strategimöte har möjlighet att diskutera de förslag som tagits fram och 

komma med åsikter. 

I linje med strategierna har bolagen som mål att växa och att anställa fler, eller i KD Helikopters fall, 

öka omsättningen. KD Linköping är det enda av bolagen som har långsiktiga mål, där de ska växa och 

bli mer kända i Östergötland. Både KD Helikopter och KD Linköping har utsatta mål för utbildning, och 

i Göteborg finns verksamhetsmål för fem olika områden. KD Helikopter och KD Göteborg lägger en 

årlig budget, medan de i Linköping istället genomför prognoser varje kvartal. 

Därtill har koncernen krav på att dotterbolagen ska uppnå en viss marginal och bolagen har i sin tur 

olika finansiella mätsystem för sina medarbetare. KD Helikopter följer upp införsäljningsförmåga och 

ser vad varje konsult drar in och vad de kostar. I Göteborg genomförs prognoser varje kvartal där 

avvikelser behöver motiveras, medan KD Linköping mäter resultatet varje månad. De mäter inte per 

konsult, men de registrerar antalet timmar per konsult för att kunna göra framtida prognoser. De icke-

finansiella mätsystem som KD Linköping använder sig av är kundnöjdhet. Detta görs även i Göteborg, 

där de mäter kundnöjdhet och medarbetarnas nöjdhet genom enkäter. Däremot använder sig KD 

Helikopter inte av några icke-finansiella mätsystem.  

Det finns även skillnader i hur bolagen använder sig av belöningssystem. KD Helikopter har en 

individuell bonus per konsult, medan både KD Göteborg och KD Linköping använder sig av en 

gemensam årlig bonus. Bortsett från ekonomiska incitament betonar Vd KDG också trivsel och 

möjligheten att få en kontinuerlig kompetensutveckling som ett sätt att hålla kvar medarbetarna. Att 



73 
 

motivera konsulterna genom trivsel och att de har kul på jobbet är något som görs på bolagen. KD 

Linköping arbetar med trivsel, tillhörighet och kompetensutveckling, KD Göteborg motiverar sina 

medarbetare genom att inspirera under månadsmöten, samt hålla i utbildningar och seminarium. Hos 

KD Helikopter anser de däremot att inbyggd motivation för lön räcker. Konsulterna på respektive bolag 

säger sig trivas med arbetet och motiveras av nya, varierande utmaningar och att utvecklas i sitt 

arbete, samtidigt som de tycker om att lösa kundernas problem. Endast två konsulter nämner pengar 

som en motivationsfaktor. 

De policyer som finns inom Knowit går att hitta på deras nätverk Shareit och inkluderar exempelvis en 
miljöpolicy, en arbetsmiljöpolicy, en jämställdhetspolicy och en arbetsrotationspolicy. Det finns också 
en uppförandekod som ska hjälpa motverka särbehandling och trakasserier, samt förmedla Knowits 
kultur och värderingar. 

Ingen av cheferna för de tre bolagen tycker sig styra kulturen och det varierar huruvida konsulterna 

upplever att bolagen har några värderingar. I Linköping, där Vd A har sagt att de inte har några 

värderingar och det finns ett antal värdeord uppsatta, radar åtta av 12 konsulter upp ett antal 

värderingar som de tycker förmedlas. I Göteborg finns ingen process kring värderingar, men de 

diskuterar dem under konsultmöten. Av de konsulter som intervjuats i Göteborg anser den ena att det 

finns värderingar som förmedlas ut, medan den andra säger att det finns en övergripande bild men 

inget formaliserat. Hos KD Helikopter har de också ett antal värdeord, men den konsult som intervjuats 

upplever inte att det finns några värderingar som kommuniceras ut. 

5.7.2 Kultur 
Knowit framhäver sin kultur som präglat av innovation, kompetens, entreprenörskap och 

engagemang. Kulturen beskrivs av konsulterna, oberoende av vilken ort som studerats, som öppen 

och ödmjuk, samt att det är högt i tak och att alla är hjälpsamma. Två konsulter upplever dock att de 

är få på kontoret och en av konsulterna i Göteborg hade inte arbetat tillräckligt länge för att skapa sig 

en uppfattning. Vd A och konsulterna i Linköping ger en enhetlig bild av kulturen, och detsamma gäller 

även för KD Helikopter. Vd B beskrev istället kulturen som transparent och tror att KD Göteborg 

upplevs som en trygg arbetsplats. 

Cheferna för de tre bolagen anser att kulturen påverkar arbetet positivt. Vd C ser inget behov av att 

förändra kulturen på bolaget och tror baserat på de personalenkäter som skickats ut att konsulterna 

är nöjda. I Linköping ser både Vd A och Vice vd A att det finns vissa saker som kan förbättras, och båda 

nämner som exempel att de konsulter som genomfört en kurs borde berättar om det på nästa 

kontorsmöte så alla kan ta del av kunskapen. Vd B vill att anställda ska vara mer delaktiga och mer 

engagerade. 

Konsulterna var överens om att kulturen påverkar arbetet, men till skillnad från cheferna lyfte de även 

fram potentiellt negativa sätt den kan påverka, exempelvis att den påverkar initiativ till att göra saker 

utanför uppdrag och att om de inte värderar medarbetarnas nöjdhet finns en risk att de inte vill arbeta 

kvar. Av konsulterna är det endast tre stycken som inte ser något behov av förändring i kulturen. Tre 

av konsulterna uttrycker önskemål om att ha fler gemensamma aktiviteter, samtidigt som det 

framkom åsikter om att det behövs fler yngre och att fler borde ta initiativ för kompetensutveckling. 

5.7.3 Analytics Lab 
Analytics Lab (AL) är ett nystartat kompetenscenter med fokus på data science och utförs i samarbete 

mellan tre KD-bolag: KD Linköping, KD Göteborg och KD Helikopter. AL hade i början av 

undersökningen fyra medlemmar, men Konsult I som anställts av KD Göteborg specifikt för att arbeta 

med analytics slutade strax efter intervjuerna. Arbetet är fortfarande i ett tidigt skede och det är 
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mycket som ännu inte har konkretiserats, men medlemmarna anser att satsningen på data science 

ligger i tiden. 

Medlemmarnas motivation att gå med i AL har varit olika. Konsult I anställdes för att arbeta med 

analytics och hade inte mycket val än att gå med i AL, medan två tyckte det verkade kul att arbeta med 

det och ville vara med därför. Vad medlemmarna vill ha ut av satsningen har varierat där två vill lära 

sig nya saker och utvecklas, medan två vill kunna göra större projekt och bättre tjänster. Just nu har 

medlemmarna har olika möjligheter att lägga tid på AL, där Konsult I har kunnat disponera tiden själv, 

då arbetet med AL har räknats som en del av uppdraget, medan de andra medlemmarna behöver 

prioritera kunduppdrag och kan sedan lägga delar av resterande debiterbar tid på AL. Förslagsvis ska 

de i framtiden ha 20 % av sin tid dedikerad till att arbeta med AL. 

AL består av tre delar: kundprojekt, kompetensutveckling och kompetensspridning. Medlemmarna i 

gruppen ska arbeta med alla tre delar genom att skriva material, samt hålla utbildningar och 

seminarier samtidigt som de arbetar med kunduppdrag. De kommer exempelvis ha ”AL-dagar”, en 

form av intern mässa, och föreläsningar för att dela kompetens inom gruppen och med resten av 

Knowit. Därtill ska AL agera som ett fysiskt labb och experimentverkstad åt kunder för att hjälpa dem 

använda sin data, vilket minimerar risken för kunderna då de inte behöver lägga egna resurser för 

detta. Tanken är också att AL ska göra det lätt för bolagen att låna konsulter av varandra. 

Grundaren vill att AL ska vara ett öppet prestigelöst nätverk där alla medlemmar ska kunna vara med 

och utforma kompetenscentret. Medlemmarna är överens om att det inte finns några tydliga roller, 

men att det skulle uppstå stora problem ifall Konsult A skulle sluta i detta skede. Beslutsfattande sker 

tillsammans under möten och alla medlemmar får möjlighet att säga vad de tycker. Kommunikationen 

mellan medlemmarna sker över mejl eller under deras månadsmöten och två av tre medlemmar 

tycker att koordinationen skulle fungera bättre om de satt tillsammans. 

Planen just nu är att få med säljarna och få in fler uppdrag. Sedan finns det olika alternativa vägar för 

AL och i frågan om vad som ska hända med AL skiljer chefernas tankar sig åt. Vd B och Konsult I tänker 

att det kan bli ett eget bolag, medan Vd A och de övriga medlemmarna tror att det kommer fortsätta 

vara en mindre gruppering. Konsult F anser att AL redan är integrerat i bolagen, men att det kan vara 

bra att öka medvetenheten om AL medan kompetenscentret växer. Konsult I tror att AL kommer bli 

mer integrerat på sikt och att analytics antagligen kommer bli ett eget bolag i Göteborg. 

Det är bara KD Göteborg som satsat aktivt på analytics, vilket gör att Konsult I upplever att han är den 

ende som har kompetens inom området. Detta är något som han anser behöver åtgärdas på lång sikt. 

Han anser att AL bara är ett sidoprojekt för KD Helikopter, men tror inte att det kommer påverka 

satsningens framtid. 

Konsult A upplever att det är mer fokus på debitering i Stockholm och tror att det var en fördel att 

projektet startades i Linköping. Han har även uttryckt oro för att de behöver försvara AL ekonomiskt, 

något som Konsult I inte upplevt som ett problem i Göteborg. 

5.7.4 Kunskapsdelning 
Enligt Vd KDG har Knowit kompetensutveckling, konferenser och har kompetensråd som lägger upp 

olika utbildningar. Bolagen arbetar på olika sätt med kunskapsdelning. Exempelvis har KD Helikopter 

kompetensgrupper och de kompetensgruppsansvariga som sitter i styrelsen som får lägga upp till 10 

% av sin tid på kompetensdelning. KD Göteborg har också kompetensgrupper och använder sig av 

sociala medietjänster för informationsspridning. I Göteborg har de även utbildningstillfällen varje 

termin inom ett förbestämt fokusområde där alla medarbetare har möjlighet att delta. KD Linköping 

har en kompetenssamordnare som håller i kompetensutveckling och håller koll på vad för kurser som 

går. De vill även att anställda som gått kurser ska prata om det på nästkommande möte för att dela 
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med sig vad de lärt sig. Slutligen har de SUP-kvällar och -helger, ett tillfälle där de anställda träffas på 

fritiden för att diskutera och utveckla. 

Synen på bolagens arbete med kunskapsdelning varierar bland konsulterna. Arbetet beskrivs som 

dåligt och ostrukturerat, att det inte finns något mellan bolagen, samt att det är mycket upp till 

vardera konsulten, men att det inte finns tydliga mål för konsulterna och de saknar tid att lägga på 

kunskapsdelning då kundprojekt har prioritet. Alla konsulter är villiga att dela med sig av sin kunskap 

och tror att de har mycket att lära sig av sina kollegor. Även synen på hur mycket kunskapsdelning 

diskuteras varierar mellan konsulter, där sex stycken tycker att det diskuteras regelbundet, tre stycken 

anser att det inte diskuteras alls eller sällan, en anser att det är upp till var och en då det inte finns 

några stående möten och en tycker att cheferna pratar mycket om det. Vd A och Vd B anser att 

kunskapsdelning diskuteras, medan Vice vd A tycker att det bara är vissa personer på KD Linköping 

som diskuterar det och Vd C tycker det finns vissa diskussioner på konferenser, men att det sker 

halvaktivt.  

Den tid som avsätts för kunskapsdelning inom KDG bestäms av respektive bolag. Vissa bolag har ett 

bestämt antal dagar avsatt för det, medan andra bedömer hur mycket tid som ska läggas för varje 

individ eller enskilt projekt. Inget av bolagen har någon officiellt avsatt tid för kunskapsdelning och 

kompetensutveckling. I Linköping ser de över medarbetarnas behov under medarbetarsamtal och 

lägger sedan in det i prognosen för nästa kvartal. Vice vd A tycker att de borde ha avsatt tid, men att 

medarbetarna då ska redovisa tiden och hålla interna presentationer och seminarier. I KD Göteborg 

är det underförstått att konsulterna ska lägga tid på kunskapsdelning. För att undvika att debiteringen 

går ner har KD Helikopter inte satt någon procenttid, men uppmuntrar att medarbetarna lägger tid på 

kompetensutveckling och kunskapsdelning. Alla konsulter på de tre bolagen är positivt inställda till att 

ha avsatt tid för kunskapsdelning, men två är osäkra på hur det skulle gå till och två tror att kostnaden 

skulle förhindra möjligheten till det. 

Vd A och sju av konsulterna tror att kunskapsdelning och kompetensutveckling skulle göra dem mer 

attraktiva för kunder och att de skulle uppfattas som mer strukturerade, samtidigt som kunderna 

känner att de köper in sig i ett kompetensnätverk. Två konsulter tror inte att det skulle påverka hur 

kunder ser på bolaget, men en av dem tror att de skulle bli mer attraktiva för nyanställda. Därtill tror 

en konsult att det skulle ge bolaget en bättre bild av vad medarbetarna kan. Slutligen tror en konsult 

att det skulle påverka bolaget, men han vet inte om det skulle vara positivt. 

5.7.5 Kommunikation och samarbeten 
Det förekommer en viss kommunikation mellan cheferna inom KDG genom styrelsearbetet. Därtill har 

de vd-möten var sjätte vecka och gemensamma projekt mellan bolagen. De lånar även ut personal till 

varandra och hjälper till om personal vill byta jobb inom Knowit. Cheferna tycker kontakten fungerar 

bra, medan konsulterna har varierade åsikter. Endast tre konsulter upplever att det är lätt att komma 

i kontakt de andra bolagen, medan andra upplever att det är otydligt, att de inte vet vilka som besitter 

vilken kompetens och att de får höra sig fram. Tre konsulter har inte försökt komma i kontakt med 

andra bolag eller känner att de inte har behov att kontakta dem. 

Varje år hålls även ett strategimöte mellan styrelsen och ledningsgruppen inom alla bolag, där 
gemensamma satsningar och samarbeten mellan bolagen diskuteras. Enligt Vd KGD finns det 
splittmodeller hur kostnader ska fördelas mellan bolagen vid gemensamma projekt. Däremot säger 
Vd A att samarbeten faktureras tidvis och att de inte gör några stora gemensamma projektåtaganden 
eller fastprisuppdrag där de sen delar upp pengarna, medan Vd B säger att intäkterna fördelas baserat 
på hur konsulterna är uppdelade i projektet och om det är ett fastprisuppdrag delar de upp intäkterna 
beroende på insatsen. Slutligen säger Vd C att det oftast är något företag som driver projektet och de 
andra lånar ut konsulter vid behov, men han vet inte huruvida de som lånar ut konsulter vill ha betalt. 
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Det förekommer ytterligare samarbeten mellan bolagen. Exempelvis nämner Vice vd A att bolagen 

har säljsamverkan där offentliga handlingar skickas ut till alla Knowit-bolag och de som är intresserade 

får säga till. Vd KDG ser på initiativ till samarbeten som något positivt och han är öppen för sådana 

förslag från konsulter. Han vill att de ska samarbeta mer än vad de gör i nuläget. När en idé har 

uppkommit ses finanserna över ifall det kan göras bara på det specifika bolaget eller i flera. Om det är 

en stor ide inom ett nytt område kan de behöva starta ett nytt bolag. 

Bolagen har olika krav på samarbetsprojekt för att gå vidare med dem. Exempelvis säger Vd A att de i 

början inte har några krav på projekten och låter dem ha en rätt så fri ekonomi för att se vad det 

landar.  Sen redovisas projektet och de bestämmer gemensamt om det går att göra någon affär från 

det. AL kommer utvärderas snart av cheferna och säljare för de olika bolagen för att se om det är 

säljbart. Vd B tycker det är viktigt att det finns ett intresse för alla bolag med ett samarbetsprojekt. 

För Vd C så är det viktigt att det kan stå på egna ben och veta vad affären/syftet är, annars är han inte 

intresserad av ytterligare samarbeten. Vd C tror vidare att samarbete mellan bolag är svårt då alla har 

olika lönemodeller. Konsulterna är dock generellt positiva till mer samarbeten mellan bolagen, men 

tror att det kan vara svårt att lägga tid på samarbete då annat arbete prioriteras.  
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6 Analys 
Följande kapitel ämnar analysera de data som samlats in i relation till tidigare teorier. Först diskuteras 

den kunskapsdelning som finns hos de tre bolagen. Därefter analyseras relationen mellan 

kunskapsdelning och styrstruktur. Sedan diskuteras påverkan av kommunikation på kunskapsdelning. 

Det efterföljande kapitlet analyserar hur kulturen tillsammans med mätsystem och belöning eller 

kompensation kan påverka kunskapsdelning. Slutligen diskuteras kompetensgrupper och deras 

inverkan på kunskapsdelning, varefter kapitlet sammanfattas. 

6.1 Kunskap och kunskapsdelning 
Den kunskap som vi främst ser delas inom KD Linköping och de två systerbolagen, KD Helikopter och 

KD Göteborg, är kunskap om olika verktyg som används i arbetet och hur de används, samt kunskap 

om deras olika fokusområden som exempelvis datavisualisering och Oracle. Vi anser att kunskapen 

om hur verktygen fungerar går att skriva ner i manualer och att den därav är vad Nonaka och Toyama 

(2003) definierar som explicit eller vad Kim och Trimi (2007) kallar för exploaterande kunskap. Vi är 

dock av uppfattningen att en viss del av kunskapen kan vara svår att uttrycka i ord och därför bara går 

att dela med sig genom direkta erfarenheter och konversationen, vilket innebär att kunskapen enligt 

Nonaka och Toyamas eller Kim och Trimis definition är tyst eller explorativ. 

Kunskapen hos KD-bolagen delas främst genom daglig interaktion med medarbetarna, utbildningar 

och seminarium. Därför anser vi att kunskapshanteringen är vad Hellström m.fl. (2001) samt Kim och 

Trimi (2007) beskriver som decentraliserad, då decentraliserad KM fokuserar på interaktionen mellan 

organisationsmedlemmar och kunskap delas öppen inom organisationen. Enligt deras definitioner 

används decentraliserad KM ofta vid unika lösningar hos kund, vilket även stämmer överens med den 

uppfattning vi fått om KD-bolagens verksamheter. Analytics Lab skiljer sig från den övriga 

kunskapsdelningen eftersom syftet inte är att dela befintlig kunskap, utan att alla medverkade 

tillsammans ska lära sig ett nytt område och dela denna kunskap inom grupperingen, för att i ett 

senare skede även dela denna kunskap till de resterande medarbetarna i de tre bolagen. Tanken är 

även att kunskapsdelandet inom AL ska genomföras mer strukturerat. Även om AL skiljer sig från hur 

bolagen tidigare har delat kunskap, är det fortfarande ett decentraliserat sätt att dela kunskap. 

6.2 Styrstrukturens påverkan på kunskapsdelning 
Cheferna för respektive bolag anser att det är viktigt med kunskapsdelning och har flera verktyg för 

kunskapsdelning. De anser att kunskapsdelningen kan förbättras och att det skulle kunna förbättra 

bolagen. Hos KD Linköping finns det, enligt Vice vd A (2016), dock ingen styrning av kunskapsarbetet. 

Konsulterna hos de tre bolagen verkar vara medvetna om vad det finns för verktyg för 

kunskapsdelning, men vi får bilden av att de inte är nöjda med kunskapsarbetet. Det är endast två 

konsulter som säger rakt ut att de tycker att kunskapsarbetet är dåligt, men andra upplever att det 

saknas tid och att det inte finns någon strategi eller struktur för hur arbetet ska ske, samtidigt som det 

är upp till var och en hur de ska arbeta med kunskap. Detta kan ge effekten av att konsulterna på 

bolagen inte tycker ledningen har handlingskraft eller verkar osystematisk. Detta stämmer in på 

Westelius m.fl. (2013) authority-faktor, som säger att det kan göra att konsulterna ifrågasätter varför 

de gör vissa saker och leda till en känsla att ledaren inte agerar utifrån helheten. Hos Knowit har vi 

dock fått uppfattningen att det inte finns någon misstro mot ledningen men att de anser att 

kunskapsarbetet kan vara bättre styrt. Men det kan även vara effekten av att Knowit-koncernen har 

en låg grad av styrning uppifrån, vilket kan göra att kunskapsarbetet blir ofokuserat då det inte finns 

någon konkret planering över vad arbetet ska fokusera på. Knowit-koncernens uppdelning stämmer 

överensens på Mintzbergs (2009) definition av en divisionaliserad organisation då varje bolag är 

fristående med egna mål och egna resultat. Moderbolaget styr bara om det går dåligt för bolagen, 
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vilket verkar ha gjort en strategisk diversifiering mellan de olika bolagen och en möjlighet att kunna 

svara på lokala händelser genom att varje bolag har olika inriktningar som passar sina marknader och 

sitter lokalt. 

Att det finns en låg grad av styrning på bolagsnivå innebär dock att bolagen har en större frihet att 

göra satsningar som de bedömer vara relevanta, vilket överensstämmer med den definition som van 

Wijk m.fl. (2008) har av en decentraliserad organisation. Decentralisering flyttar ned beslutsfattandet 

i organisationen och gör det mer demokratiskt (Mintzberg, 2009; van Wijk m.fl., 2008; Boland & 

Tenkasi, 1995; Hellström m.fl., 2001). Detta är något som vi observerat hos KD Linköping, då beslut 

diskuteras gemensamt och alla medarbetare kan dela med sig av sina åsikter. Hos KD Göteborg och 

KD Helikopter verkar det vara liknande klimat och medlemmar kan dela med sig av sina åsikter, men i 

mindre utsträckning än i Linköping. Decentraliseringen medför att de enskilda bolagen kan välja att 

satsa mer långsiktigt utan att motivera besluten uppåt så länge de får bra resultat. 

Att varje bolag själv kan bestämma vad de ska göra för satsningar och huruvida de vill samarbeta med 

varandra ger mer möjligheter för exempelvis gemensamma kompetenscenter likt AL. Vd KDG säger 

dock att då organisationen består av flera självstyrande enheter är det svårt att få dem att samarbeta 

inom intressanta områden. Detta kan vara en konsekvens av att varje bolag har sina egna intressen 

och prioriterar dem för att uppnå de resultat som moderbolaget kräver. Om en organisation består av 

fristående delar kommer de enligt Mintzberg (2009) att fokuserar på det egna resultatet då de bedöms 

efter detta. Skälet till att det kan bli fokus på det egna resultatet är enligt Mintzberg för att de inte har 

en styrande enhet som uppmuntrar till att de ska göra en gemensam förbättring och varje bolag gör 

därför satsningar som är bra för dem. 

Hall och Tolbert (2005) säger att effekten av att ha löst ihopkopplade organisationer är att det ger 

möjligheten att vara mer flexibla och anpassningsbara till lokala händelser. Det verkar stämma in på 

Knowit, då varje bolag är självstyrande och enbart är kopplade till varandra genom moderbolaget och 

att de sitter i varandras styrelser. Att cheferna för de tre KD-bolagen sitter i varandras styrelser borde 

ge dem möjligheter att styra, koordinera och påverka varandra. Att ledningen gemensamt diskuterar 

bolagens strategi borde även till viss grad motverka att bolagen endast fokuserar på sitt eget resultat, 

vilket kan underlätta samarbeten då ledningen får kunskap om varandras bolag. Om styrelsen är med 

och påverkar strategin skulle det kunna hjälpa kunskapsdelning genom att cheferna hjälper varandra 

och kan lättare dela personal och kunskap mellan varandra om behov finns. 

På individnivå innebär den låga graden av styrning att medarbetarna kan påverka sitt arbetssätt och 

cheferna styr inte så länge konsulterna gör sitt jobb och kunderna är nöjda. Detta gör att 

medarbetarna har en större möjlighet att påverka sitt eget arbete och ta beslut om hur det ska 

utformas. Detta skulle därför kunna ha en positiv påverkan för kunskapsdelning hos bolagen, då 

personalen själva kan påverka ifall de vill lägga tid på det. Vi ser att konsulterna hos de tre bolagen har 

möjlighet att lägga tid på kunskapsdelning och kompetensutveckling så länge det kan motiveras av att 

det behövs i deras arbete. Vi ser att KD Helikopters fokus på resultat medför att tid som inte drar in 

pengar måste motiveras mer än på de andra bolagen, vilket bör göra det svårare för konsulterna där 

att motivera till tid för kunskapsdelning och kompetensutveckling. Samtidigt indikerar den låga grad 

av styrning som finns enligt Hall och Tolbert (2005) att bolagen har en låg grad av formalisering, då 

det följer av att en organisation inte har tydliga regler och steg för hur processer ska utföras. En låg 

grad av formalisering kan ge organisationsmedlemmarna en större möjlighet att genomföra nya 

initiativ, exempelvis i form av ett kompetenscenter om de anser att något sådant behövs. Det 

underlättar även genom att medlemmarna inte fastnar i regelverk över hur kunskapsdelning ska gå 

till, men utan någon tydlig process att följa kan nya initiativ riskera att bli ofokuserade.  
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Samtidigt kan koordinationen försvåras om det inte finns en tydlig process. Om det inte finns några 

policyer eller procedurer för kunskapsdelning kräver det därför att det finns organisationsmedlemmar 

som tar egna initiativ, vilket kan resultera i att kunskapsdelning inte utförs om det inte finns 

motiverade organisationsmedlemmar. KD Linköping har inte några bestämda procedurer eller 

arbetssätt för sitt kunskapsarbete. Samtidigt har vi observerat att de policyer som finns inte beskriver 

arbetssättet, utan snarare miljö och arbetstrivsel. Vi ser inte att dessa policyer har någon effekt på 

arbetet med kunskapsdelning då den inte påverkar processen. För att policyer ska påverka kräver det 

att de är relaterade till kunskapsarbetet. Policys som skulle kunna påverka skulle behöva inkludera 

antalet timmar som kan eller måste läggas, samt en process för hur kurstillfällen ska planeras. Detta 

skulle ge medlemmar en mall på hur kunskapsarbetet ska läggas upp.  

6.3 Kommunikationens påverkan på samarbeten och kunskapsdelning 
Följande kapitel ämnar analysera hur kommunikationen inom organisationer påverkar 

kunskapsdelning och samarbeten inom dem. 

6.3.1 Samarbeten 
Enligt McLure Wasko och Faraj (2000) är samarbeten och öppna diskussioner det främsta sättet att 

sprida kunskap inom organisationer. Enligt Kim och Trimi (2007) är både samarbete och 

kommunikation viktigt för kunskapsskapande i en organisation där kundernas problem kräver 

specifika och unika lösningar, då det innebär att organisationsmedlemmarna behöver dela med sig av 

sin kunskap och samarbeta för att ta fram nya lösningar inför varje problem. Westelius m.fl. (2013) 

säger med sin rationality-faktor att samspel även kan försvåras ifall en anställd inte förstår varför ett 

arbete genomförs, vilket leder till smärre dialog och att onödiga saker genomförs. Bristande 

kommunikation verkar leda till att organisationsmedlemmarna inte besitter den kunskap som är 

nödvändig för att lösa ett problem och därmed inte kan arbeta lika effektivt, även om den kunskapen 

finns inom organisationen. Samtidigt finns det en risk att de "uppfinner hjulet igen" om tidigare 

lösningar till liknande problem inte kommuniceras ut. För mycket kommunikation kan ha effekten att 

inget blir gjort och att organisationsmedlemmarna inte har koll på vad andra medlemmar som inte är 

i deras organisatoriska närhet har för kunskaper, vilket vi ser förekomma hos de tre KD-bolagen. 

Hos KD Linköping har vi observerat att kommunikationen verkar ske naturligt och kunskapsdelningen 

sker framförallt genom varje konsults egna sociala nätverk där vissa är mer engagerade än andra, men 

enligt Chennamaneni m.fl. (2012) så får de som deltar passivt fortfarande fördelarna av 

kommunikationen. Medarbetarna verkar dock inte ha kunskap om vad konsulterna hos de andra 

bolagen kan och vet därmed inte vem de ska vända sig till vid kontakt med de andra bolagen. Att de 

inte vet var de ska vända sig försvårar kommunikationen och kan därför minska kunskapsdelningen 

genom att det sker färre diskussioner mellan medlemmarna. Samtidigt verkar medarbetarna hos KD 

Linköping bara ha koll på den organisationsnivå de själva tillhör och vet inte hur mycket andra inom 

organisationen kommunicerar eller samarbetar. Detta stämmer in på Lee och Chois (2003) påstående 

att kommunikation påverkar möjligheten till samarbete, då orsaken till att anställda inom KD 

Linköping inte känner till huruvida det finns samarbeten är för att de inte kommunicerar med 

konsulterna på de andra bolagen. Då de inte vet vad det finns för samarbeten och inte kommunicerar 

med konsulter på de andra bolagen skulle det därför kunna leda till att de drar sig för att samarbeta, 

även om de kanske skulle vara intresserade av att delta i någon satsning som något av de andra 

bolagen har. Detta kan göra att de drar sig för att starta ett eget initiativ. Det kan vara svårt att vara 

driven att satsa på något om det är osäkert huruvida det är fler som har samma intresse.  

Det förekommer samarbeten och kommunikation mellan bolagen, men dessa verkar främst ske på 

ledningsnivå och inom säljarbetet, medan kommunikationen bland konsulterna är mer begränsad. Att 
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samarbeten sker främst på ledningsnivå och bland säljare behöver inte påverka konsulternas förmåga 

att samarbeta negativt om det inte finns restriktioner för huruvida konsulter har möjlighet att 

samarbeta. Om samarbeten skulle sker på alla nivåer skulle organisationsmedlemmarna kommunicera 

mer och därmed få kunskap om vad de andra kan och arbetar med, vilket enligt Lee och Choi (2003) 

är något som underlättar samarbeten. Detta skulle i sin tur underlätta kunskapsdelningen då 

organisationsmedlemmarna lär känna varandra bättre och vet vad de andra kan och jobbar med. 

6.3.2 Åsikter om kunskapsdelning 
Åsikten huruvida samarbeten diskuteras inom bolagen och mellan de tre bolagen varierar mellan de 

olika nivåerna. Cheferna för de tre bolagen verkar tycka att kunskapsdelning diskuteras inom bolagen, 

men i KD Helikopters fall sker dessa diskussioner mellan vd:n och de andra cheferna på bolaget. Både 

Vd A och Vd B säger att konsulterna är delaktiga i diskussionerna, vilket till viss del stämmer med 

konsulternas svar. En tänkbar förklaring till varför medarbetarnas åsikter om hur frekvent 

kunskapsdelning diskuteras skiljer sig skulle kunna vara uppdelningen mellan de som regelbundet 

befinner sig på kontoret och de som bara är ute hos kund. Vi har dock inte kunnat hitta något sådant 

samband. Samtidigt skulle det kunna vara så att cheferna tror att möjligheterna till samarbete och 

kunskapsdelning kommuniceras ut bättre än vad det gör. 

6.3.3 Organisationens påverkan på kommunikation 
Som diskuterats tidigare i avsnitt 6.2 anser vi att KD-bolagen har en decentraliserad styrning och enligt 

Mintzberg (2009) så utökar decentraliseringen av en organisation möjliga kommunikationskanaler och 

kan öka kvantiteten av idéer som uppstår. Det skulle kunna ha effekten att antalet idéer till 

kunskapsdelning kan öka och detta kan göra att kunskapsdelningen kan öka i bolagen.  

Det finns flera faktorer som verkar kunna påverka kommunikation inom organisationer och en 

potentiellt viktig faktor är den geografiska uppdelningen, då vi ser att den hos KD-bolagen verkar 

försvåra koordineringen arbetet. Exempelvis finns det till synes ett etablerat nätverk mellan 

medlemmarna i AL, vilket enligt Argote och Ingram (2000) är något som viktigt för ett bra samarbete 

och god kommunikation. Som det ser ut just nu sker dock majoriteten av kommunikationen via mejl 

eller telefon, och inte via fysiska möten eftersom att medlemmarna befinner sig på olika geografiska 

platser. Enligt Hall och Tolbert (2005) så medför en geografisk spridning en ökad komplexitet i 

styrandet av organisationen. Detta skulle kunna ha effekten att medlemmarna i olika delar av 

organisationen inte träffas så ofta, vilket gör att det inte blir lika naturligt för dem att samarbeta, 

eftersom att de antagligen inte tänker på att den ”resursen” finns på samma sätt som de hade gjort 

om de träffades regelbundet. Att de inte möts dagligen på arbetsplatsen under exempelvis lunch eller 

fikaraster gör troligtvis en del av spontankontakten när de stöter på problem eller har frågor 

försvinner. Samtidigt försvinner de mer vardagliga diskussioner som kan vara värdefulla för 

kunskapsdelning genom att medlemmarna lär känna varandra och vad andra arbetar med. Om en 

gemensam satsning på kunskapsdelning, exempelvis i formen av ett kompetenscenter, ska ske mellan 

olika delar av en organisation behöver det finnas tydliga kommunikationsvägar mellan medlemmarna, 

särskilt om organisationen är uppdelad på flera geografiska platser. 

Antalet hierarkiska nivåer i en organisation är också en faktor som kan påverka komplexiteten i en 

organisation kallad hierarkisk differentiering, medför en ökad risk för kommunikationssvårigheter i 

organisationer (Hall & Tolbert, 2005). Knowit beskrivs dock som en platt organisation och de 

mellanchefer som finns i organisationen är konsultchefer som hjälper till att avlasta vd:n med delar av 

det administrativa arbetet runt medarbetarna, vilket medför att hierarkisk differentiering inte verkar 

vara något som påverkar negativt hos Knowit. Att ha en platt organisation innebär att beslutsfattandet 

kan flyttas ner i organisationen och öka kommunikationen (Van Wijk m.fl. 2008; Lee & Choi, 2003). 

Detta medför att medlemmarna får en kortare kommunikationsled till sin vd enligt Mintzberg (2009), 
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vilket gör det lättare att föra fram idéer och tankar om nya initiativ. Det kan också underlätta då det 

är tydligare vem medarbetarna ska vända sig till för att få kontakt med personer på de andra bolagen. 

Detta kan i sin tur underlätta samarbeten likt AL, eftersom medarbetarna kan fatta egna beslut och 

kan vid ökad kommunikation lättare komma i kontakt med andra med samma intresse. 

Ytterligare en faktor som verkar influera är att KD-bolagens konsulter arbetar genom att lösa problem 
direkt hos kunden, vilket gör att ledningen har inte så mycket att säga till om i konsulternas arbete ute 
hos kund. Knowit-koncernen verkar vara divisionaliserad men enligt Mintzbergs (2009) definition 
skulle varje KD-bolag kunna ses som adhokratier. Mintzberg säger även att adhokratiska 
organisationer fokuserar på specialiserade varor och tjänster, vilket gör att de tenderar att kunna få 
problem med effektivitet. Då specialanpassning är beroende av att organisationsmedlemmar 
kommunicerar för att dela sin kunskap och utveckla idéer, kan det även leda till höga 
kommunikationskostnader. Detta påstående stärks även av Hall och Tolbert (2005) som säger att en 
ökad mängd specialistområden ökar komplexiteten hos en organisation. En ökad komplexitet 
försvårar kunskapsdelning, då det är svårare att hitta rätt person att kontakta och det tar längre tid, 
vilket medför en ökad kommunikationskostnad. Att Knowit-koncernen är divisionaliserad och varje 
bolag adhokrati genom deras låga formalisering och decentralisering påverkar hur bolagen 
koordinerar sitt arbete. Enligt Minzberg är ömsesidig anpassning en viktig aspekt i adhokrati, vilket 
verkar stämma då vi fått bilden av att organisationsmedlemmarna styr sitt egna arbete. Detta skulle 
medföra att en hög grad av styrning av kommunikationen genom exempelvis direkt tillsyn skulle kunna 
skada kommunikationen. 

6.4 En samarbetskultur som motverkas av mätsystem 
Följande kapitel ämnar att analysera hur kulturstyrning påverkar kunskapsdelning, samt hur 

mätsystem och belöning eller kompensation motverkar eller samverkar med kulturstyrningen. 

6.4.1 Kulturens påverkan på synen på kunskapsdelning 
Även om alla konsulter hos de tre bolagen säger att de är villiga att dela med sig av sin kunskap är det 

inte säkert att det skulle vara fallet i praktiken, men vad vi har observerat verkar det stämma på 

Linköpingskontoret. Genom att vara på plats på bolaget och prata med de anställda har vi fått en bild 

av att KD Linköping har en öppen kultur där alla kan fråga varandra om hjälp, vilket också stämmer 

överens med den uttalade kulturen och de intervjusvar vi fått. Kulturen beskrivs som prestigelös, 

öppen och hjälpsam, samtidigt som vi observerar hur medarbetarna som befinner sig regelbundet på 

kontoret hjälper varandra och öppet diskuterar sina uppdrag. Konsulterna verkar inte heller hålla 

tillbaka kunskap för att få respekt eller status hos sina medarbetare, vilket antyder att de har en kultur 

där de enligt definitionen av McLure Wasko och Faraj (2000) inte ser på kunskap som en egennytta. 

Den kultur som beskrivs av organisationsmedlemmarna passar in på vad Lee och Choi (2003) och 

Saeed m.fl. (2010) hänvisar till som samarbetskulturer, där samarbete är graden av hur mycket 

organisationsmedlemmarna aktivt hjälper varandra. Enligt Lee och Choi ökar en samarbetskultur 

öppenheten mellan medlemmarna och kan på så sätt leda till en ökad kunskapsdelning. 

Samtidigt ser vi inte heller några indikationer på att organisationsmedlemmarna hos de tre bolagen 

delar med sig av kunskap för att få ett bättre rykte, vilket enligt Chennamaneni m.fl. (2012) är en 

signifikant motivationsfaktor för att dela kunskap. Att kunskap inte ses som egennytta och att 

medarbetarna inte delar med sig av kunskap för att få ett bättre rykte stämmer in med beskrivelsen 

av kulturen som prestigelös. En sådan kultur är troligtvis gynnsam för kunskapsdelning, då det inte 

finns någon konkurrens mellan medarbetarna som gör att de aktivt undanhåller sin kunskap.  

Om kulturen istället skulle vara mer fokuserad på individuella prestationer och resultat, så skulle den 

istället kunna hämma kunskapsdelningen då medarbetarna troligtvis inte skulle vilja dela med sig. En 

kultur som uppmuntrar till konkurrens mellan de anställda stödjer inte kunskapsdelning eller 
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samarbeten (Orlikowski, 1993), då medarbetarna behöver utnyttja sin kunskap för att differentiera sig 

mot varandra. Om medlemmarna i en sådan organisation skulle dela med sig av kunskap skulle de bli 

av med en del av den makt som deras kunskap ger, vilket enligt Chennamaneni m.fl. (2012) påverkar 

motivationen att dela med sig negativt. 

6.4.2 Värderingars påverkan på kunskapsdelning 
Då kulturen kan avgöra hur en organisation och dess anställda förhåller sig till kunskapsdelning och 

samarbeten är kulturen ett verktyg som organisationsledningen kan nyttja för att styra 

kunskapsdelning och samarbeten. Därför är det intressant att se hur organisationer försöker styra sin 

kultur. För att undersöka detta identifierar vi de olika nivåer av kultur som Schein (2010) definierat – 

artefakter, övertygelser och värderingar – för de tre KD-bolagen och ser hur dessa kan relateras till 

kunskapsdelning. 

Den första kulturnivån, artefakter, innefattar språk, kläder, observerbara ritualer och ceremonier, 

samt den fysiska miljön (Schein, 2010). Hos KD Linköping, där vi har kunnat observera i de dagliga 

rutinerna, har vi noterat ritualer och ceremonier som att alla på kontoret har gemensamt fika och 

lunch. Under dessa tillfällen har vi observerat en del diskussion om arbetet och problem som de olika 

medlemmarna stött på, samt potentiella nya uppdrag. Därför anser vi att dessa dagliga rutiner 

involverar kunskapsdelning där de uppdaterar varandra och i de fall de kan hjälper till med problem 

som uppstår, samtidigt som diskussionerna kring potentiella uppdrag bidrar till att se vem som har 

kunskap inom området och hitta en rimlig kandidat för dessa uppdrag. Därtill har vi fått uppfattningen 

att de brukar spela golf med varandra. Vi tror att gemensamma rutiner som detta, där de socialiserar 

med varandra, skapar en mer familjär kultur som i sin tur leder till mer tillit bland medarbetarna. En 

ökad tillit gör organisationsmedlemmar mer villiga att dela med sig av sin kunskap (Lee & Choi, 2003; 

Saeed, Tayyab, Anis-Ul-Haque, Ahmad & Chaudhry, 2010; van Wijk, Jansen & Lyles, 2008). 

Ritualer och ceremonier är en del av den socialiseringsprocess som enligt Malmi och Brown (2008) 

skapar gemensamma värderingar inom klaner, och är något som de anser att organisationsledningen 

kan styra kulturen med. Samtidigt är denna form av socialt umgänge viktig inom adhokratier, då den 

informella kommunikationen enligt Mintzberg (2009) ligger till grund för beslutsfattandet inom 

organisationen. Baserat på till vilken utsträckning den informella kommunikationen sker påverkas 

organisationsmedlemmarnas möjlighet att influera beslut och strategier för kunskapsdelning. Enligt 

Malmi och Brown (2008) är det mer troligt att organisationsmedlemmar följer organisationens planer 

om de får vara med i planeringen, vilket implicerar att organisationsmedlemmar i adhokratier är mer 

benägna att följa organisationens planering då de har en högre grad av medverkan i framtagandet av 

den. Detta innebär att dessa kulturelement inte bara kan påverka hur organisationsmedlemmarna 

interagerar och uppfattar varandra, utan även hur de kan vara med och fatta beslut. 

Ytterligare en form av artefakter är den fysiska miljön, där vi har observerat att de Linköpingskonsulter 
som inte sitter ute hos kund på heltid har ett gemensamt kontor. De sitter nära varandra och 
tillsammans med vd och vice vd, vilket gör att det är lätt att prata med varandra och ställa frågor. 
Närheten bidrar även till den familjära kulturen, då det inte är någon uppdelning mellan konsulter och 
chefer. Hos KD Helikopter satt konsulterna i landskap som var uppdelade efter bolag, vilket gjorde att 
det kändes mer som en storskalig organisation. På samma sätt som hos KD Linköping fanns det dock 
ingen uppdelning mellan chefer och konsulter, vilket borde innebära att de har liknande 
förutsättningar till en familjär kultur. 

Vi observerade även under vårt besök hos KD Helikopter att de på kontoret där klär sig mer formellt 
än de hos KD Linköping, vilket kan vara en indikation på att de har olika kulturer, där den i Stockholm 
kanske har andra värderingar om hur de visar upp sig mot kunder. Det kan även vara till följd av att de 
andra Knowit-bolagen, som KD Helikopter delar kontoret i Stockholm med, influerar med sina 
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värderingar då de sitter på samma kontor. Sammantaget ger det en bild av en mer avslappnad miljö 
hos KD Linköping och stärker bilden av kulturen som mer informell och familjär. Kläder och den fysiska 
miljön är några av de symboler som Malmi och Brown (2008) som skapar organisationskulturen och 
som därför kan användas för att styra kulturen. Det innebär att organisationsledningen kan förändra 
dessa visuella uttryck för att förändra kulturen i den riktning som de upplever är mest lämplig. Ett sätt 
att styra kulturen med symboler kan vara att exempelvis använda en arbetsmiljöpolicy för att 
bestämma hur arbetsplatsen ska se ut och genom uppdelningar av arbetsplatsen visa hierarkier, eller 
genom grafiska illustrationer förmedla visioner och organisationsmål. På så sätt går det genom att 
använda visuella uttryck att exempelvis skapa en mer formell, familjär eller miljömedveten bild av 
organisationen. Genom att göra detta går det att styra kulturen och därmed påverka hur 
organisationsmedlemmar uppfattar organisationen och sitt arbete. Baserat på hur detta görs och vilka 
symboler lyfts fram kan organisationer exempelvis skapa en kultur där medlemmarna känner tillit till 
varandra och inte känner att deras position inom organisationen skulle försvagas av att dela med sig 
kunskap. 

I den form som vi har sett artefakter hos de tre KD-bolagen ger de oss en idé om hur kulturen kan 

styras för att uppmuntra kunskapsdelning. I en organisation kan graden av personlig interaktion 

påverka hur väl medlemmarna känner varandra och påverkar även sannolikheten huruvida de vet vad 

de andra medlemmarna besitter för kunskap. Därmed kan en ökad personlig interaktion göra det 

lättare för dem att veta vem de ska vända sig till vid behov av en viss kunskap. Samtidigt kan en mer 

personlig relation öka tilliten mellan organisationsmedlemmarna, vilket troligtvis gör att de blir mer 

benägna att vända sig till varandra för att få hjälp. De kommunikationsvägar som finns påverkar hur 

kunskap kan spridas inom organisationen och vilka medlemmar som kan vara med och påverka beslut. 

Nästa nivå av kultur, värderingar, är en av grundstenarna i organisationskulturen och enligt Malmi och 

Browns (2008) teori kan värderingar användas för att styra kultur genom att organisationsledningen 

och senior-medlemmar sätter värderingar och bestämmer en inriktning som organisationen ska 

arbeta mot. Enligt Westelius m.fl. (2013) gör gemensamma organisationsvärderingar som stämmer 

överens med de personliga värderingarna hos medlemmarna att individerna känner en mening i sitt 

arbete, samt tillit och öppenhet till de andra organisationsmedlemmarna. 

I de tre KD-bolagens fall verkar kulturen inte styras genom utsagda värderingar, då de värdeord som 

finns endast känns till av vissa konsulter och verkar därmed inte förmedlas på ett sätt som når ut till 

alla medarbetare. Detta skulle enligt Westelius m.fl. (2013) kunna innebära att 

organisationsmedlemmarna bara skulle se efter sig själva och mista tilliten och öppenheten till resten 

av organisationen.  Vi ser dock att organisationsmedlemmarna har en tydlig bild av kulturen, även om 

inte alla konsulter har koll på värderingarna. Att värderingarna inte är uttryckta innebär inte heller att 

det finns några och det kan fortfarande vara så att cheferna omedvetet styr organisationen baserat 

på de värdeord som finns, exempelvis genom att anställa nya medarbetare som har önskvärda 

värderingar. 

Då stabiliteten och tryggheten i kulturen enligt Schein (2010) är viktigt för organisationsmedlemmarna 

och gör att organisationskulturen till något som är svårt att förändra, så är det dock troligt att 

introduktionen av nya värderingar kan ses som något som rubba stabiliteten och tryggheten. Samtidigt 

kan det vara önskvärt att introducera nya medlemmar som har värderingar som skiljer från de som 

finns inom organisationen för att försöka att styra om kulturen mot dessa. Det kan exempelvis vara 

intressant om en organisation vill arbeta mer med kunskapsdelning, men som har en kultur där 

medlemmarna inte är drivna eller saknar intresse för kunskapsdelning och kompetensutveckling. Vi 

ser att KD Linköping har som värdeord att de ska vara kompetenta, medan KD Helikopter har att de 

ska vara specialiserade genom att ha intern kunskapsdelning och uppmuntra utbildningar, vilket är 

exempel på värderingar som borde uppmuntra till kunskapsarbete. Visserligen kan värderingarna som 
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uttrycker att kunskapsarbetet är viktigt göra att organisationsmedlemmar blir mer benägna att lägga 

tid på kunskapsdelning och kompetensutveckling, men för att detta ska kunna ske behöver 

medlemmarna i någon utsträckning vara medvetna om att dessa värderingar finns. Även om en 

organisation inte har utsagda värderingar, så betyder inte att det inte finns några värderingar, men 

det innebär inte heller att organisationen aktivt styr genom dessa och istället kan det vara så att det 

är något som finns undermedvetet i organisationen. 

Detta fångas upp av den tredje nivån av kultur, underliggande antaganden, som enligt Schein (2010) 

är gruppens förutsatta värderingar och trosuppfattningar. Hos KD-bolagen kan dessa ses genom att 

konsulterna tillåts att styra arbetet själva, vilket antyder att det finns en tillit från cheferna att de är 

motiverade att göra sitt jobb. Sådana underliggande antaganden gör det mer troligt att konsulterna 

får lägga arbetstid på kunskapsdelning och kompetensutveckling, samt vara med i satsningar likt AL, 

eftersom att ledningen och andra konsulter utgår från att personen i fråga kommer att försöka 

åstadkomma något med satsningen och inte gör det för att få fritid eller för att undslippa andra 

arbetsuppgifter. Även om cheferna uttryckligen säger att de vill kunna se resultat av vad satsningar 

likt AL ger och vart de är på väg, ser vi inte att de gör det för att de tror att konsulterna inte gör något 

med sin tid, utan för att de vill se om satsningarna är värda att fortsätta satsa på. 

Ingen av cheferna för de tre bolagen anser att de styr kulturen och Vd A har filosofin att han ska bete 

sig som han vill att de anställda ska bete sig. Det är endast en av konsulterna som nämner cheferna 

när vi frågar om kulturen, men denna konsult säger att chefernas attityd påverkar hur de själva är, 

vilket vi anser kan påverka sättet de arbetar på. Om chefernas attityd och värderingar förs vidare till 

medarbetarna kan en positiv inställning till kunskapsdelning, kompetensutveckling och samarbeten 

ha en positiv inverkan på implementationen av ett kompetenscenter. Genom att exempelvis avsätta 

tid för kunskapsdelning och kompetensutveckling kan ledningen visa att organisationen värderar 

kunskapsarbete, och det skulle då kunna leda till en ökad kunskapsdelning och kompetensutveckling. 

Däremot kan ett kostnadstänk hos cheferna ge ett debiteringsfokus hos konsulterna, vilket kan göra 

dem mindre benägna att vilja lägga tid kunskapsarbete under arbetstid, eftersom det är tid som de 

annars skulle kunna lägga hos kund. 

6.4.3 Mätsystem influerar värderingar 
Visserligen finns det aspekter hos KD-bolagen som skulle kunna leda till en mer konkurrensfokuserad 

kultur. Även om de konsulter som intervjuats verkar känna att de har tid för kunskapsdelning om de 

vill, ser de samtidigt potentiella hinder som att det kan vara svårt att övertyga ledningen att göra en 

sådan satsning på grund av resurser och att de skulle ta tid från uppdrag. 

Samtliga bolag har som finansiella mätsystem att de mäter de anställdas omsättning och marginal 

kontinuerligt. Vi har uppmärksammat att det verkas finnas ett ständigt kostnadstänk hos 

medarbetarna, där de känner att de behöver prioritera uppdrag och därför inte alltid har tid att lägga 

på kunskapsdelning och kompetensutveckling, vilket kan vara en konsekvens av att deras lönsamhet 

mäts kontinuerligt. Att mäta medarbetarnas prestation kan ge en kultur med ett större fokus på arbete 

ute hos kund, även om cheferna försöker uppmuntra att konsulterna lägger tid på kunskapsdelning 

och kompetensutveckling. Problematiken med detta stärks av Anthony och Govindarajan (2007) som 

påstår att organisationer som bara använder sig av finansiella mätsystem riskerar att få medarbetarna 

att bara fokusera på aktiviteter som uppfyller de mätbara målen, vilket kan vara mindre lönsamt på 

lång sikt. Detta skulle kunna bli extra problematiskt i en organisation likt KD, då det endast är KD-

Linköping som har en långsiktig planering, vilket gör det ännu lättare för organisationsmedlemmarna 

att fokusera på kortsiktiga mål. 

Av de tre KD-bolagen som har studerats säger dock endast två av dem att de har icke-finansiella 

mätsystem. De icke-finansiella mätsystem som finns fokuserar på kundnöjdhet, vilket kan innebära 
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att det läggs mer fokus på att utföra uppdragen på ett, för kunden, tillfredställande sätt istället för att 

satsa på kunskapsarbete. Ett av bolagen använder sig också av medarbetarnas nöjdhet som ett icke-

finansiellt mätsystem, även om vi dock vet att alla tre bolagen i viss utsträckning tittar på de anställdas 

nöjdhet i form av enkäter som skickas ut. Att mäta konsulternas nöjdhet skulle kunna innebära ett 

ökat fokus på att uppmuntra kunskapsarbete, då det är något som verkar eftertraktas av konsulterna. 

Det förutsätter dock att enkäterna ger utrymme för konsulterna att uttrycka önskemål om ett ökat 

kunskapsarbete, samt att bolagen tar vara på vad de får ut av enkäterna. För att organisationer ska 

kunna använda icke-finansiella mätsystem för att uppmuntra till en kultur där medlemmarna delar 

kunskap kräver det att de mäter något som är direkt relaterat till kunskapsdelningen. Tänkbara 

exempel på mätningar som fokuserar på kunskapsdelning är hur mycket tid medarbetarna lägger på 

kunskapsdelning eller hur kunskapsnivån utvecklas. Argote och Ingram (2000) anser dock att 

prestationsbaserade mätningar är bättre på att fånga upp tyst kunskap än direkta sätt för att mäta 

kunskap. Vi tycker att det ligger vikt i detta, då det kan vara svårt att mäta hur kunskapsnivån utvecklas 

och även om antal timmar som läggs på kunskapsdelning är lätt att mäta, så är det inte säkert att 

kunskapsutbytet är effektivt bara för att organisationsmedlemmarna lägger tid på det. Ett alternativt 

mått som tas upp av Anthony och Govindarajan är den procentuella försäljning som kommer från nya 

produkter. Genom att mäta detta kan organisationer se hur stor del av försäljningen som sker till följd 

av nya produkter, vilket kan vara relevant vid implementationen av fokuserade kompetenscenter likt 

AL. Däremot anser inte vi att ett sådant mått fångar upp den kunskapsdelning som inte leder till nya 

produkter eller tjänster, men som kanske förbättrar en nuvarande produkt eller tjänst, eller som krävs 

för att bibehålla den kunskapsnivå som organisationen behöver för att konkurrera på marknaden. 

Därför beror lämpligheten av ett mätsystem på hur organisationen ser ut, exempelvis om de har 

tjänster eller produkter, och vad syftet med kunskapsdelningen är. 

Genom att använda hybridmätsystem, som kombinerar både icke-finansiella och finansiella 

mätsystem, kan organisationer undvika det kortsiktiga synsätt som Anthony och Govindarajan (2007) 

varnar för. Hybridmätsystem som balanserade styrkort har enligt dem även ett lärande- och 

innovationsperspektiv, vilket belyser vikten av att även mäta dessa aspekter och se vad de har för 

kopplingar till strategin. Om organisationer har både finansiella och icke-finansiella mätsystem kan de 

därmed mäta exempelvis resultat, marginal och kundnöjdhet, samtidigt som de uppmuntrar 

organisationsmedlemmarna att arbeta mer med kunskapsdelning och kompetensutveckling. 

6.4.4 Belöningar, kompensation och personlig motivation 
Att konsulterna ser debitering av tid som ett potentiellt hinder för en satsning på kunskapsdelning kan 

vara ett tecken på att medarbetarna prioriterar debiterbar tid över kompetensutveckling och 

kunskapsdelning, något som enligt Orlikowski (1993) kan kopplas till det belöningssystem som finns. 

Belöningar kan, tillsammans med mätsystem, vara ett medel för en organisation att implementera 

strategier genom att mäta och belöna de kritiska framgångsfaktorerna, och på så sätt motivera 

organisationsmedlemmarna till att uppnå dem (Anthony & Govindarajan, 2007). Orlikowski hävdar att 

om organisationsmedlemmar upplever att en aktivitet inte är kundrelaterad, och därmed inte 

debiterbar, kan ett belöningssystem som inte uppmuntrar dessa aktiviteter ge indikationer att tiden 

som läggs på dem inte är lika viktig. Endast KD Helikopter har individuell bonus, vilket med Orlikowskis 

resonemang skulle kunna bidra till att medarbetarna där är mer benägna att prioritera bort 

kunskapsdelning och kompetensutveckling för att istället ägna mer tid år uppdrag, då dessa har direkt 

påverkan på deras bonus. Medarbetarna uppmuntras dock av Vd C att ta hjälp av kollegor och dela 

kunskap med varandra, vilket är något de har möjlighet att kunna debitera tid för. Därmed finns det 

förutsättningar för att organisationsmedlemmarna ska känna att den tid som läggs på 

kunskapsdelning är viktigt, vilket i sin tur kan göra dem mer benägna att lägga tid på det. Då det inte 
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verkar vara fallet, baserat på vad Vd C säger om att konsulterna inte kommer ihåg att lägga den tiden, 

kan det behövas ytterligare påminnelser om detta. 

Samtidigt, då vi ser på KD-bolagen som vad Mintzberg (2009) beskriver som adhokratier, har ömsesidig 

anpassning en inverkan på hur organisationsmedlemmarna ser på belöningar och kompensation. Vid 

ömsesidig anpassning har organisationsmedlemmar en större möjlighet att påverka beslut kring det 

arbete som de själva utför. Det innebär att om det fattas beslut om att det ska ske mer 

kunskapsdelning inom en organisation, så finns det antagligen en högre grad av motivation från 

organisationsmedlemmarnas sida att arbeta med kunskapsdelning, då de med större sannolikhet varit 

med och drivit igenom beslutet. Det skulle därför troligtvis indikera att det inte finns samma behov av 

en belöning eller kompensation för ett ökat kunskapsarbete jämfört med om det endast var cheferna 

som fattat beslutet. 

Till skillnad från KD Helikopter har både KD Linköping och Göteborg en företagsbonus, vilket med detta 

tankesätt skulle kunna ge konsulterna en större frihet att dela kunskap och att hjälpa varandra, då 

belöningen därmed inte är grundad på något individuellt mått och istället baseras på hela bolagets 

prestation. Samtidigt, då bonusen inte är grundad i mätsystem och därmed inte är en direkt belöning 

eller kompensation som är kopplad till kunskapsdelning, finns det inget tecken på att bonusen i sig 

självt skulle vara ett incitament till kunskapsdelning. För att belöningar som bonus ska kunna agera 

som incitament för kunskapsdelning tror vi att det krävs bonusgrundande mätsystem som exempelvis 

mäter hur många dagar organisationsmedlemmarna lägger på kunskapsarbete. Utan detta blir det 

svårt för organisationer att visa för medlemmarna att belöningen fås till följd av kunskapsarbete. För 

att kunna ge denna form av indikationer till medlemmarna och motivera varje enskild individ är det 

troligtvis lämpligare att ha en personlig bonus, så att de känner att det är det egna arbetet som 

påverkar belöningen och att de inte får en lägre bonus om medarbetarna inte uppnår samma 

mätvärden. Samtidigt, för att ett mätsystem ska kunna styra organisationsmedlemmarnas beteende, 

behövs en belöning eller kompensation som gör att organisationsmedlemmarna vill uppnå en viss nivå 

av mätvärdet. 

Dessutom kan synen på kunskap påverka huruvida organisationsmedlemmar känner sig berättigade 

till någon form av belöning eller kompensation om de delar med sig av sin kunskap. McLure Wasko 

och Faraj (2000) kopplar behovet av incitament som löner, bonus och befordran för att individer ska 

dela med sig av kunskap till synen på kunskap som egennytta. Om kunskap ses som egennytta kan det 

därför behövas någon form av belöning eller annat sätt att visa att den tiden som läggs på 

kunskapsdelning och kompetensutveckling också är viktig för att organisationer ska få alla medlemmar 

att jobba med det. Annars kan det vara så att endast de medlemmar som har ett personligt intresse 

för att dela kunskap och utveckla sin kompetens kommer att inkludera det i sitt arbete. Detta anser vi 

också påverkas av att de SUP-tillfällen som introducerats sker utanför arbetstid, då det signalerar att 

om det är viktigt för konsulterna så ska de vara beredda att lägga egen tid på det. Vi ser dock att det 

ändå är något som KD Linköping lägger pengar på, då de står för kostnaderna, vilket signalerar att 

bolaget tycker att tillfällena är viktiga, även om de inte tar tid från arbetet för att ha dem. 

Det är dock inte säkert att en brist på bonus eller belöning för kunskapsarbete är ett skäl till att 

organisationsmedlemmar inte motiveras till kunskapsdelning och kompetensutveckling. Enligt 

Chennamaneni m.fl. (2012) har ekonomiska incitament endast en kortsiktig påverkan på 

kunskapsdelning, och faktorer som har en stark påverkan på motivationen för kunskapsdelning utgörs 

istället av sociala aspekter som rykte, maktbalans och relationer till medarbetarna. Att ekonomiska 

incitament ger en mer kortsiktig motivation till kunskapsdelning stärks av att alla konsulter vi 

intervjuat uttrycker en villighet att dela med sig av kunskap utan incitament i form av 

befordringsmöjligheter, lön eller bonus. Även om organisationsmedlemmarna säger sig vara villiga att 
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dela med sig av kunskap ser vi att det inte är något som de prioriterar in i sitt arbete, vilket kan vara 

till följd av att de inte får något för det utöver potentiella sociala belöningar som status. Vi har som 

sagt inte sett någon indikation på att sociala aspekter som rykte och maktbalans påverkar 

motivationen hos medarbetarna hos KD Linköping och tror att det är till följd av de värderingar som 

finns. Däremot tror vi att relationer till medarbetarna och andra sociala aspekter som trivsel kan 

motivera dem. Cheferna för KD Helikopter och KD Linköping nämner även att de ser på trivsel som en 

form av motivation för de anställda. 

Det verkar dock inte finnas någon långsiktig motivation till arbetet hos de tre KD-bolagen, utan 

konsulterna nämner motivationsfaktorer som exempelvis att de tycker att det är kul med utmaningar, 

att lösa kundernas problem och dela med sig av kunskap till andra. Dessa faktorer passar in i in den 

modell som Westelius m.fl. (2013) presenterar, då vi tycker att de indikerar en stolthet till att uppnå 

något med sitt arbete. Det skapar enligt Westelius m.fl. en känsla av att det finns en mening i arbetet, 

vilket vi anser vara en motivationsfaktor. Det är bara två konsulter som nämner pengar som en 

personlig motivation till arbetet och den ena säger att den faktorn inte är så stor. Även om vi inte 

frågade vad som motiverade dem till att dela med sig av kunskap anser vi att endast två konsulter 

nämner lön som motivation till att utföra sitt arbete indikerar att ekonomiska incitament inte är lika 

viktiga som skapandet och utvecklingen i rollen för medarbetarna hos KD-bolagen. Därför borde 

motivationen från bolagen vara mer effektiv om den innefattar exempelvis möjligheter till 

kompetensutveckling snarare än ekonomiska incitament. Vi ser att detta även stämmer för AL-

medlemmarna, som gick med i projektet till följd av en personlig motivation att lära sig. Om de övriga 

organisationsmedlemmarna också drivs av att utvecklas finns det en möjlighet att de är mer benägna 

att vilja gå med i en satsning likt AL.  

Vd A och Vd KDG ser även möjligheten till kompetensutveckling i sig själv som en belöning eller 

motivationsfaktor. Då flera konsulter nämnde utveckling och utmaningar i arbetet som motivation till 

arbetet håller vi med om att möjligheten för konsulterna att lära sig mer i jobbet är en 

motivationsfaktor. Vi ser att en potentiell motivationsfaktor är att de skulle få kunskap som i framtiden 

kan användas för att få nya sorters projekt ute hos kunderna, då flera av dem säger att de skulle kunna 

lära sig nya lösningar och bli mer attraktiva konsulter vid kunskapsdelning. Vi ser från våra intervjuer 

att det är sju av konsulterna tror att kunskapsdelning och kompetensutveckling skulle ha en positiv 

påverkan på kunderna. Vd KDG hävdar även att möjligheten att bygga upp kompetens i bolaget är en 

motivationsfaktor för att stanna kvar hos Knowit och att konsulternas värde sjunker om de lämnar 

organisationen. Vi tror dock inte att organisationsmedlemmarna stannar hos Knowit för att de annars 

skulle bli av med kunskap, vi anser att det inte går att ta kunskap från individen och därmed går det 

inte att bli av med kunskap på detta sätt. Vi tror dock att det Vd KDG kan ha syftat på är att de blir av 

med det kompetensnätverk som finns tillgängligt inom koncernen. Den bristande kommunikationen 

inom organisationen gör dock att kompetensnätverket inte nyttjas till den grad som kunnat vara 

möjligt och de enskilda konsulterna tänker nog bara på det egna bolaget som sitt kompetensnätverk. 

Därför tror vi inte att konsulterna motiveras till att stanna kvar på KD på grund av att de skulle bli av 

med kompetensnätverket, utan snarare för möjligheten att fortsätta utvecklas. Detta stämmer även 

med Westelius m.fl. (1996) som säger att utveckling i arbetet ger organisationsmedlemmar en 

meningsfullhet i vad de gör. 

Det kan även vara att konsulterna upplever att det finns ömsesidiga fördelar att dela med sig av sin 

kunskap, något som enligt Chennamaneni m.fl. (2012) är en signifikant motivationsfaktor för 

kunskapsdelning. Vi ser dock inte att det finns någon sådan mentalitet hos KD Linköping, utan det 

känns snarare som att det är en värdering att alla delar med sig till varandra om de behöver hjälp, 

även om det inkluderar en förväntning om att själv få hjälp om det behövs. Vi tror även att det kan 
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vara att organisationsmedlemmarna mår bra av att dela med sig, vilket Chennamaneni m.fl. säger är 

den starkaste motivationen till att dela med sig av kunskap. Om så är fallet passar det in med våra 

tankar om att kunskap hos KD-bolagen ses som allmännytta. Det skulle även implicera att den 

personliga motivationen att må bra av att dela med sig av kunskap påverkar 

organisationsmedlemmarnas benägenhet att dela med sig av kunskap till en högre grad än finansiella 

motivationsfaktorer som belöningar och kompensationer. Vi tror att om medlemmarna i en 

organisation mår bra av att dela med sig av kunskap, så vill de troligtvis fortfarande dela med sig av 

kunskap för att må bra även om de inte belönas för det på andra sätt. Därför anser vi att den 

motivationsfaktorn kan väga mer än möjligheten att få en belöning eller kompensation. Vi ser däremot 

att vissa organisationsmedlemmar inte verkar vara beredda att starta initiativ för att dela med sig av 

kunskap och att det kan behövas något annat incitament än att de mår bra av att dela med sig, 

exempelvis att de har ett intresse för det. 

6.5 Kompetensgrupper 
Kompentensgrupper är grupper som har som uppgift att dela och lära sig ny kunskap inom bolagen. 

Det finns kompetensgrupper i de olika bolagen och det dyker då och då upp initiativ för 

kunskapsdelning, men som ofta enligt Vice Vd A inte leder till några långvariga kompetensgrupper och 

försvinner efter ett tag. De nuvarande kompetensgrupperna beskrivs som en form av 

diskussionsforum där de som känner sig intresserade kan närvara. De som finns verkar ha en potential 

att kunna påverka kunskapsdelning positivt, men enligt Chennamaneni, Teng och Raja (2012) bara för 

ett verktyg finns och ger en positiv effekt betyder det inte att det används. De tillägger att om de är 

tillgängliga och lättanvändbara kan det öka benägenheten att använda dem. Konsult A förklarade att 

han upplever att de kompetensgrupper som finns är underutvecklade och att deras breda fokus 

endast ger en övergripande förståelse för de olika områdena. De tidigare initiativen kan leda till att 

konsulterna endast ser AL som ett liknade initiativ vilket flera konsulter har ansett inte fungerat så bra 

och enligt Westelius (1996) så grundar sig en grupps perspektiv från deras delade kunskap och normer 

vilket innebär att för att ändra perspektivet är det viktigt att visa att det är annorlunda från tidigare 

initiativ. Om det är fler som har samma inställning till kompetensgrupperna kan ett tydligare fokus 

kanske hjälpa att skapa en positiv inställning till AL, eftersom det skulle separera grupperingen från de 

andra och förtydliga nyttan av kompetenscentret.  

AL är en praktikgemenskap/kompetensgrupp baserad på arbetet med ett specifikt arbetsområde och 

grupperingen kan därför ses som en vara en subkultur eller mikrokultur.  Då de klaner som benämns 

av Malmi och Brown (2008) syftar på subkulturer och mikrokulturer är det också möjlig för 

organisationsledningen att styra kulturen genom en förståelse för värderingar och sociala strukturer i 

grupperingar likt AL. Westelius m.fl. (2013) säger med sin Care-faktor att respekt för varandra i 

grupper är viktigt för öppenheten och kommunikationen där avsaknad av det kan leda till tystnad och 

rädsla. Detta verkar inte vara något problem i AL fallet då det verkar vara ett öppet klimat där alla 

lyssnar på varandras åsikter.  

AL består av personer som verkar ha ett gemensamt intresse för Big data och kunskapsdelning vilket 

gör att gruppkulturen lär baseras på detta intresse och värderingarna som kommer av det. Alla 

medlemmarna verkar vara intresserade av att utvecklas, samt lära sig mer, vilket gör att kulturen 

troligtvis därför gynnsam för satsningen. Gruppen lär dock påverkas av kulturen inom respektive 

bolag, vilket innebär att medlemmarnas bakgrund och den kultur som finns i organisationen kommer 

ligga till grund för kulturen i grupperingen. Det kan exempelvis leda till att redan etablerade arbetssätt 

och tankesätt tillämpas inom AL. Därför är det viktigt för satsningen att kulturen i de olika bolagen är 

lämplig för kunskapsarbete. Bolagens kultur verkar lämpliga för detta då Cheferna för bolagen är 

öppna för att medlemmarna arbetar med kunskapsdelning och medlemmarna själva vill arbeta mer 
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med kunskapsarbete. AL är tänkt att vara en gemensam satsning och vara ett verktyg att lära sig Big 

data och data science, samtidigt som de levererar kundprojekt inom dessa områden och enligt 

Chennamaneni m.fl. (2012) har underlättande verktyg och teknologi en stark positiv effekt på 

kunskapsdelning, vilket skulle samverka med viljan att öka kunskapsdelningen inom bolaget.  

En faktor som kan påverka kompetensgrupperna och AL är bolagens policys och procedurer då de 

avgör hur bolaget organiserar initiativ. I KD-bolagens fall så har vi inte kunnat hitta några policys eller 

procedurer som direkt påverkar kunskapsdelning eller kan sätta någon standard hur det ska gå till. I 

KD-bolagens fall, då det inte finns några direkta policys eller processer för kunskapsdelning, kan det 

hända att nya initiativ för kunskapsdelning kan bli ineffektiva och inte använda bästa sätt att dela 

kunskapen, vilket skulle motverka kompetenscentren, men samtidigt ifall det finns för strikta 

procedurer kan initiativen möjligtvis bli låsta och innovation skadas. 

AL har flera aspekter som påverkar dess möjlighet att bli en lyckad satsning inom KD-bolagen och dess 

möjlighet till kunskapsdelning. AL styrs genom konsensusbeslut mellan medlemmarna, även om 

Konsult A har en något koordinerande roll. Detta verkar stämma in på Mintzberg (2009) 

koordineringsaspekt ömsesidig anpassning där arbetet koordineras genom informell kommunikation 

och medlemmarna har kontroll över det då det verkar som om cheferna för de olika bolagen kan 

besluta om övergripande beslut huruvida AL ska gå vidare med den verksamhetsplan de har, men 

övrigt inte har någon direkt kontroll över kompetensgruppen. Medlemmarna verkar därför ha stor 

makt över AL. Det gör att de har stor frihet att utveckla AL ditt de vill och kan satsa på kunskapsdelning. 

Enligt Burgelman (1983) så är medlemmarnas kontroll över AL bra just för han anser att interna 

initiativ framförallt är en nedifrån och upp process där individerna på operationsnivån är den viktigaste 

för intern utveckling. Detta skulle stödja att ge organisationsmedlemmarna kontroll över AL. 

Konsult A är drivkraften bakom AL men officiellt så styr de tillsammans men det framgår att han har 

en speciellt styrande och organiserande ställning inom gruppen, vilket innebär att det skulle vara en 

stor förlust för gruppen om han försvann. Det lät på de andra medlemmarna som att de trodde att 

det skulle bli svårt, men att AL skulle leva kvar ifall Konsult A slutade. För tillfället har inte KD Göteborg 

nån medlem i AL i och med att konsult I har slutat, vilket verkar göra att de inte har samma möjlighet 

att påverka beslut om AL. I detta fall upplever vi dock att KD Göteborg är så pass intresserade, i och 

med att de valt att satsa på analytics och att de redan har lyckas sälja uppdrag, att det inte är något 

större problem. Att de skulle fortsätta med satsningen kanske inte är lika säkert hos de andra bolagen, 

framförallt KD Helikopter då Vd C är den som har uttryckt mest fokus på kostnader och resultat från 

satsningen. 

6.6 Summering 
I vår studie har vi upplevt att vissa av de styrparametrar som Malmi och Brown (2008) inkluderar i sitt 

paket har varit mer intressanta, samtidigt som vi har haft mer empirisk information om vissa av dem 

och därmed kunnat diskutera dem i större utsträckning. Vi väljer därför att basera analysen på de 

styrparametrar som markerats nedan i Tabell 22. 

Tabell 22: Prioritering av Malmi och Browns styrparametrar 

Kulturstyrning 

Klaner Värderingar Symboler 

Planering Cybernetisk styrning 

Belöning och 
kompensation Långsiktig 

planering 
Kortsiktig 
planering 

Budget 
Finansiella 
mätsystem 

Icke-
finansiella 
mätsystem 

Hybrid-
mätsystem 
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Administrativ styrning 

Styrstruktur Organisationsstruktur Policyer och procedurer 

Vi anser att en organisations kultur påverkar hur medlemmarna ser på kunskap och huruvida kulturen 

är fokuserad på gemensamma eller individuella prestationer påverkar organisationsmedlemmarnas 

benägenhet att dela med sig av sin kunskap. Kulturstyrning kan ske genom värderingar, klaner och 

symboler. Klaner kan styra observerbara ceremonier, som är en del av socialiseringsprocessen i 

organisationer, för att skapa en mer familjär kultur som gör organisationsmedlemmarna mer benägna 

att dela med sig av sin kunskap. Samtidigt gör den informella kommunikationen hos adhokratier likt 

KD-bolagen att organisationsmedlemmarna kan influera beslut, vilket kan göra dem mer positivt 

inställda till initiativ och satsningar på kunskapsdelning. Symboler kan användas för att styra artefakter 

som den fysiska miljön och kläder, och på så sätt går även denna styrparameter att använda för att 

styra mot en kultur där organisationsmedlemmarna har mer tillit till varandra och därmed blir mer 

måna om att dela med sig av sin kunskap. Samtidigt kan symboler användas för att indikera vilka 

värderingar som organisationen har. Hos KD Linköping ser vi främst att det är styrning genom 

värderingar som kan används för att uppmuntra kunskapsdelning. Tillsammans med de tydliga och 

outtalade värderingar som finns influerar chefernas underliggande antaganden 

organisationsmedlemmarnas beteende och kan på så sätt styra i vilken riktning organisationskulturen 

utvecklas. På så sätt går det genom att styra kulturen att skapa ett organisatoriskt klimat som med en 

positiv inställning till kunskapsdelning, som sedan kan utnyttjas för att med andra styrparametrar 

uppmuntra kunskapsdelning. 

Att mäta organisationsmedlemmar med finansiella mätsystem kan motverka det en samarbetskultur, 

då det ger ekonomiska incitament att fokusera mer på att uppnå mätbara mål. För att uppmuntra till 

aktiviteter som exempelvis kunskapsdelning, med mer långsiktig inverkan på organisationen, kan det 

därför behövas icke-finansiella mätsystem. För att icke-finansiella mätsystem ska kunna uppmuntra 

till en kultur som är positiv till kunskapsdelning behöver mätsystemen mäta något som är direkt 

relaterat till kunskapsdelning, exempelvis hur många timmar organisationsmedlemmarna lägger på 

det. Att mäta organisationsmedlemmar med hybridmätsystem ger en organisation möjligheten att 

både se till att organisationen uppnår de mätbara målen samtidigt som de kan uppmuntra 

medlemmarna till mer kunskapsdelning, vilket är en mer långsiktig satsning. Vi anser att mätsystem 

och belöningar och kompensation är något som samverkar med varandra. För att kunna använda 

mätsystem för att motivera organisationsmedlemmar till kunskapsdelning behövs det någon form av 

belöning eller kompensation, samtidigt som det behövs mätsystem för att en organisation ska kunna 

använda sig av belöningar eller kompensation. Finansiella incitament som bonusar en mer kortsiktig 

inverkan på motivationen hos organisationsmedlemmar än sociala aspekter rykte, maktbalans och 

relationer till medarbetarna. Därför anser vi att personlig motivation som att må bra av att dela med 

sig har en större påverkan på kunskapsdelning än mätsystem med en belöning eller kompensation. 

Styrstrukturen, policys och procedurer som finns i en organisation påverkar hur medlemmarna i 

organisationen förhåller sig till sitt arbete. En låg grad av styrning medför en otydligare process och 

koordination men förbättrad innovation och utveckling ifall det finns motiverade medlemmar. 

Organisationsstrukturen påverkas av decentraliseringsgraden inom organisationer genom att påverka 

hur beslutsfattande tas i organisationen och vilka som har möjlighet att påverka besluten. Samtidigt 

påverkar befogenheterna för olika delar inom organisationen till vilken grad de har möjlighet att göra 

satsningar på kunskapsdelning som kanske inte ses som lönsamma på kort sikt, då det finns ett fokus 

på huruvida satsningarna har en direkt nytta. Löst ihopkopplade organisationer har möjlighet att vara 

mer flexibla och anpassningsbara efter sina egna behov, men kan försvåra samarbeten mellan olika 
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organisationer ifall det inte finns nån etablerad kommunikation. Samtidigt ger en decentralisering av 

en organisation på individnivå medarbetarna själva möjlighet att mer kunna påverka sitt arbete och 

kan själva besluta om vad som är bäst för dem.  

Vi anser att organisationsstrukturen kan påverka kommunikationen inom organisationer genom att 

påverka mängden samarbeten där en bristande kommunikation leder till färre samarbeten och på så 

sätt mindre kunskapsutbyte. Detta gäller även för kommunikationen mellan nivåerna i ett bolag där 

ett högt antal hierarkiska nivåer skulle medföra ökade kommunikationsled, vilket skulle göra 

kunskapsdelning krångligare. Geografisk spridning i en organisation gör att den naturliga kontakten 

mellan medlemmar saknas och gör naturligt kunskapsutbyte svårare då medlemmarna inte träffas 

dagligen och har sämre kunskap om vad de andra jobbar med.  

Utöver styrparametrarna anser vi även att kompetensgrupper inom organisationen har en påverkan 

genom att sätta en standard hur kunskapsdelning ska gå till i organisationen. Detta leder till att 

kunskapsdelningen blir låsta i de mönster som redan finns ifall det finns strikta regler på hur 

kompetensgrupperna ska organiseras, samtidigt som inga regler gör dem ofokuserade och ineffektiva. 

Från AL går det att se hur genomförandet av ett kompetenscenter kan gå till i organisationer. Det 

viktigt att medlemmarna får frihet att utveckla kompetenscentret utan för mycket styrande från 

ledningen om de vill uppnå ett nytt initiativ med nya ramar. Om kunskapsnivån hos medlemmarna 

inte är tillräcklig kräver det möjligheter att kunna utveckla sig till rätt nivå för en lyckad 

implementering. Gruppkulturen för ett nytt initiativ behöver ha en kultur som gynnar satsningen och 

bör baseras på ett intresse för kunskapsdelning. 
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7 Slutsatser 
Detta kapitel redovisar de slutsatser som gjorts utifrån analysen. Först presenteras en genomgång av 

frågeställningen som undersökningen ämnar svara på. Därefter gås våra slutsatser igenom och delas 

upp efter våra tre frågeställningar. Slutsatserna inkluderar även hur vi ser att kompetensgrupper 

påverkar kunskapsdelning. 

7.1 Frågeställningar 
Vi har i detta arbete utgått från Malmi och Browns (2008) MCS-modell för att se hur olika 

styrparametrar påverkar kunskapsdelningen i en organisation. Fokus har främst varit på att studera 

organisationskultur och -struktur för att se hur de påverkar kunskapsdelning, men då 

styrparametrarna interagerar och påverkar varandra har vi studerat dem tillsammans de andra 

styrparamentrar som Malmi och Brown inkluderar. Det har gett följande frågeställningar:  

1. Hur påverkar strukturen av en organisation kunskapsdelning? 
2. Hur påverkar kulturen i en organisation kunskapsdelning? 
3. Hur påverkar andra styrparametrar i en organisation kunskapsdelning? 

Vi ansåg att vissa styrparametrar i Malmi och Browns MCS-modell vara mer relevanta för att kunna 

svara på vår frågeställning och att vissa av dem var mer intressanta att fokusera på baserat på vår 

litteraturstudie och resultaten av våra intervjuer. De stryparametrar vi fokuserar mer på markeras i 

Tabell 23. 

Tabell 23: Prioritering av styrparametrarna i Malmi och Browns modell 

Kulturstyrning 

Klaner Värderingar Symboler 

Planering Cybernetisk styrning 

Belöning och 
kompensation Långsiktig 

planering 
Kortsiktig 
planering 

Budget 
Finansiella 
mätsystem 

Icke-
finansiella 
mätsystem 

Hybrid-
mätsystem 

Administrativ styrning 

Styrstruktur Organisationsstruktur Policyer och procedurer 

7.2 Organisationsstruktur 
Strukturen i en organisation kan påverka på flera olika sätt. En organisation där medlemmarna är 

geografiskt utsprida gör att den naturliga kontakten mellan medlemmar saknas och gör 

kunskapsutbyte svårare Det medför att medlemmarna i organisationen inte känner varandra lika bra 

och försvårar möjligheterna till spontankontakt mellan medlemmarna, samt att de har sämre koll vad 

andra jobbar med. Kommunikationen inom organisationer påverkas även den av geografiska 

spridningen och kan påverka mängden samarbeten där en bristande kommunikation inom 

organisationen leder till färre samarbeten och på så sätt mindre kunskapsutbyte. Detta gäller även för 

kommunikationen mellan nivåerna i ett bolag där ett högt antal hierarkiska nivåer skulle medföra ökad 

kommunikationsled och göra kunskapsdelning svårare. Att geografisk spridning och ett högt antal 

hierarkiska nivåer skulle ha en negativ påverkar på kommunikationen är något som stödjs av Hall och 

Tolbert (2005). 

Organisationsstrukturen påverkas av decentraliseringsgraden inom organisationer genom att påverka 

hur beslutsfattande tas i organisationen och vilka som har möjlighet att påverka besluten, samtidigt 

påverkar befogenheterna för olika delar inom organisationen. Detta är något som Mintzberg (2009), 
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van Wijk m.fl. (2008), Boland och Tenkasi (1995), samt Hellström m.fl. (2001) är överens om och som 

de anser gör organisationer mer demokratiska. Detta kan påverka till vilken grad organisationer har 

möjlighet att göra satsningar på kunskapsdelning som kanske inte ses som lönsamma på kort sikt. Löst 

kopplade organisationer har möjlighet att vara mer flexibla och anpassningsbara efter sina egna 

behov, stödjs av Mintzbergs (2009), samt Hall och Tolbert (2005), men om det inte finns någon 

etablerad kommunikation kan en lös sammankoppling även försvåra samarbeten mellan 

organisationer. Samtidigt ger en decentralisering av en organisation på individnivå medarbetarna 

själva mer möjlighet att kunna påverka sitt arbete och själva besluta om vad som är bäst för dem. Det 

behöver inte betyda att en organisationsmedlem alltid får bestämma vem de ska arbeta med. Ifall de 

har ett gemensamt uppdrag så samarbetar man och ifall de har ett uppdrag själv så söks samarbete 

bara ifall problem uppstår. 

7.3 Styrstruktur 
Styrstrukturen som finns i organisationer påverkar genom satta policys och procedurer som finns hur 

medlemmarna i organisationen ska förhålla sig till kunskapsdelning. En låg grad av styrning av 

organisationen medför en otydligare process och koordination som ger en svårare möjlighet till 

samarbete mellan olika avdelningar, men en möjlighet till förbättrad innovation och utveckling av 

kunskapsdelning ifall det finns motiverade medlemmar i organisationen som vill arbeta med 

kunskapsdelning. Detta stämmer in på vad Mintzberg (2009) säger om att ömsesidig anpassning 

fungerar bäst ifall organisationsmedlemmarna är villiga att arbeta med kunskapsdelning. 

7.4 Organisationskultur 
Kulturen i en organisation kan påverka kunskapsdelning då den avgör vad medlemmarna har för 

inställning till kunskapsdelning. I en samarbetskultur, där kulturen är öppen och medlemmarna hjälper 

varandra, är det lättare att uppmuntra till kunskapsdelning. Vi anser att detta sker till följd av att 

organisationsmedlemmarna, till skillnad från i en konkurrensfokuserad kultur, antagligen inte ser på 

sin kunskap som en egennytta som kan användas för att förbättra deras rykte och hjälpa dem 

differentiera sig mot de andra i organisationen. Detta stödjs av Lee och Choi (2003), Saeed m.fl. (2010), 

Orlikowski (1993), samt McLure Wasko och Faraj (2000). 

Organisationskulturen kan enligt Malmi och Browns (2008) modell styras genom värderingar, klaner 

och symboler, och vardera av dessa styrparametrar påverkar kunskapsdelningen inom en organisation 

på olika sätt. Exempelvis kan både klaner och symboler styra artefakter, en av de tre kulturnivåer som 

Schein (2010) beskriver, som exempelvis den sociala interaktionen eller den fysiska miljön i 

organisationen. Sådana artefakter påverkar hur familjär kulturen är, vilket i sin tur påverkar tilliten 

mellan organisationsmedlemmarna. Vi ser att detta enligt Lee och Choi (Lee & Choi, 2003), Saeed m.fl. 

(2010) och van Wijk m.fl. (2008) innebär en ökad villighet till kunskapsdelning. I adhokratiska 

organisationer är en mindre formell socialiseringsprocess, något som vi anser sker till följd av en mer 

familjär kultur, enligt Mintzberg (2009) viktigt för beslutsfattandet i organisationen. Vi anser att 

möjligheten att påverka kunskapsarbetet för organisationsmedlemmar i adhokratiska organisationer 

är något som kan uppmuntra kunskapsdelning, eftersom att det är mer troligt att besluten om 

kunskapsarbete baseras på önskemål från medlemmarna, vilket även gör det mer troligt att de 

kommer lägga tid på kunskapsdelning om organisationen satsar mer på sådant arbete.  Tillsammans 

ser vi att dessa faktorer antyder att kulturstyrning i form av klaner, exempelvis gemensamma rutiner, 

och symboler, exempelvis klädkod och den fysiska arbetsplatsen, kan påverka kunskapsdelning genom 

att skapa en öppen och familjär kultur som uppmuntrar till kunskapsdelning. 

Därtill finns de andra två kulturnivåerna som Schein (2010) presenterar, värderingar och 

underliggande antaganden, som utgör grunden för organisationskulturen. Värderingar är enligt 
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Westelius m.fl. (2013) något som ger organisationsmedlemmarna en mening i sitt arbete och utan 

tydliga värderingar mister de tilliten till varandra och blir mindre öppna. Vi ser att värderingar kan 

användas för att uppmuntra kunskapsdelning, då de signalerar vad som är viktigt för organisationen 

och därmed kan göra att organisationsmedlemmarna värderar den sortens arbete mer. Vi anser att 

även om introduktionen av nya värderingar kan rubba den kulturella stabilitet som Schein säger vara 

viktig för organisationsmedlemmarna, så kan det vara ett önskvärt sätt att styra kulturen. Exempelvis 

går det att försöka styra de nuvarande värderingarna till att uppmuntra kunskapsdelning, genom att 

rekrytera organisationsmedlemmar som värderar kunskapsdelning. Även underliggande antaganden 

är en form av värderingar, som enligt Schein grundas i vilka antaganden cheferna har om 

organisationsmedlemmarna och påverkar deras tillit till organisationsmedlemmarna. Baserat på 

Scheins beskrivningar av värderingar och underliggande antaganden anser vi att chefernas värderingar 

och attityd till kunskapsdelning styr organisationsmedlemmarnas värderingar. Genom att sätta en 

norm där medlemmarna delar med sig av sin kunskap och hjälper varandra, och indikera att 

kunskapsdelning är viktigt för organisationen går det därför med både tydliga och outsagda 

värderingar att uppmuntra till kunskapsdelning. 

7.5 Mätsystem, belöning och kompensation motverkar kultur 
Cheferna för en organisation kan även bestämma vilka nya värderingar som tas in och kan på andra 

sätt, exempelvis genom mätsystem och belöningar som bonus, styra så att dessa uppmärksammas 

och uppmuntras. Dessa styrparametrar kan både motverka och samverka med kulturen för att 

uppmuntra kunskapsdelning beroende på vad de mäter och ger belöning eller kompensation för. 

Baserat på vad Anthony och Govindarajan (2007), och Orlikowski (1993) hävdar angående mätsystem 

samt belöningar och kompensation anser vi att dessa styrparametrar kan motverka kunskapsdelning 

i en organisation beroende på vilken kultur den har. Finansiella mätsystem som mäter prestation eller 

icke-finansiella mätsystem som mäter kundnöjdhet kan i kombination med belöningar i form av 

exempelvis en bonus motverka en kultur som är positiv till kunskapsdelning genom att skapa ett fokus 

på kostnader. Ett sådant fokus kan göra att organisationsmedlemmarna prioriterar att uppnå vissa 

mätvärden istället för att göra saker som skulle kunna vara bättre för organisationen ur ett långsiktigt 

perspektiv. Däremot kan ett mätsystem som mäter exempelvis nöjdheten hos 

organisationsmedlemmarna leda till ett ökat kunskapsarbete om organisationen ser att det finns ett 

uttryckt behov av kunskapsdelning hos medlemmarna för att de ska vara nöjda.  

Vi ser också att det finns potential för både samverkan och motverkan mellan mätsystem och 

belöningar eller kompensationer. För att belöningar eller kompensationer ska kunna uppmuntra till 

kunskapsdelning i en organisation behöver belöningen eller kompensationen vara grundad i ett 

mätsystem som på något sätt är kopplat till kunskapsdelningen, exempelvis en mätning av antalet 

timmar som läggs på kunskapsdelning. Samtidigt behövs det en belöning eller kompensation för att 

ett det ska gå att använda ett mätsystem för att styra kunskapsdelning, då det annars saknas 

incitament för organisationsmedlemmarna att uppnå en viss nivå av mätvärdet. Vi tror att en belöning 

eller kompensation som delas inom organisationen inte har en lika stark påverka en individs 

kunskapsarbete då deras bonus inte bara baseras på det egna arbetet, utan istället blir beroende av 

exempelvis den generella kunskapsnivån inom organisationen eller antalet timmar som alla 

organisationsmedlemmar lägger på kunskapsdelning. Detta beror dock på huruvida de ser på 

kunskapsdelningen ur ett perspektiv där hela organisationen påverkas positivt av att de aktivt delar 

med sig till andra medlemmar, då det i sådana fall kan ses som en aktivitet som påverkar bonusen 

positivt för alla medlemmar. Vi tror dock att det förutsätter att andra medlemmar också bidrar med 

sin kunskap och hjälper till att förbättra organisationen. 
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Behovet av en kompensation eller belöning beror även på huruvida beslut om hur kunskapsdelning 
ska utföras inom en organisation sker genom ömsesidig anpassning. Detta anser vi eftersom ömsesidig 
anpassning innebär att organisationsmedlemmarna har större möjlighet att påverka beslut och därför 
grundas troligtvis beslut om att satsa mer på kunskapsdelning i en högre grad av personlig motivation 
hos organisationsmedlemmarna. Baserat på McLure Wasko och Farajs (2000) beskrivning av kunskap 
som en egennytta anser vi dessutom att organisationsmedlemmarnas syn på kunskap influerar hur 
deras inställning till kunskapsdelning påverkas av avsaknaden av en belöning eller kompensation. Om 
organisationsmedlemmarna ser kunskap som en egennytta kommer de känna sig berättigade till 
kompensation för sin kunskap om de delar med sig av den, vilket enligt oss borde innebära att 
avsaknaden av en direkt belöning eller kompensation leder till att de blir motvilliga till att dela med 
sig av sin kunskap. Om kunskap istället ses som en allmännytta kommer organisationsmedlemmarna 
dela med sig av sin kunskap även om de inte får någon ersättning och vi tror därför att avsaknaden av 
en belöning eller kompensation inte borde påverka kunskapsdelningen. Detta innebär att kulturen i 
sin tur kan påverka hur organisationen kan använda sig av mätsystem, och belöning eller 
kompensation. 

Enligt Chennamaneni m.fl. (2012) har sociala faktorer än starkare påverkan på kunskapsdelning än 

ekonomiska belöningar eller kompensationer, vilket vi tror är kopplat till de värderingar som finns i 

organisationen. I en organisation där medlemmarna motiveras att lära sig och hjälpa varandra tror vi 

att organisationsmedlemmarna mår bra av att samarbeta och dela med sig av kunskap. Därmed tror 

vi även att personlig motivation, som inte är kopplad till mätsystem eller belöningar och kompensation 

påverkar hur villiga organisationsmedlemmarna är att dela med sig av kunskap. Det är därför viktigt 

att organisationer även tar detta i beaktande när de försöker uppmuntra kunskapsdelning. Sätt som 

vi ser att en organisation kan ta reda på vad medlemmarna motiveras av är att på något sätt fråga om 

det i medarbetarenkäter eller att diskutera det under utvecklingssamtal. 

7.6 Kompetensgrupper 
Utöver styrparametrarna anser vi även att kompetensgrupper inom organisationer påverkas av 

nuvarande policys och processer genom att sätta en standard hur kunskapsdelning ska gå till i 

organisationer. Detta leder till att kunskapsdelningen blir låsta i de mönster som redan finns ifall det 

finns strikta regler på hur kompetensgrupperna ska organiseras, samtidigt som inga regler gör dem 

ofokuserade och ineffektiva. Det gäller att ha en process som underlättar kunskapsdelning, vilket är 

något som Chennamaneni m.fl. (2012) håller med om skulle ha positiv effekt på kunskapsdelningen. 

Det viktigt att medlemmarna får frihet att utveckla kompetenscentret utan för mycket styrande från 

ledningen om de vill uppnå ett nytt initiativ med nya ramar. Detta gäller även ifall det är ledningen 

själva som vill uppnå ett nytt initiativ. Om kunskapsnivån hos medlemmarna inte är tillräcklig kräver 

det möjligheter att kunna utveckla sig till rätt nivå för en lyckad implementering. Gruppkulturen för 

ett nytt initiativ behöver ha en kultur som gynnar satsningen då en grupps perspektiv enligt Westelius 

(1996) påverkar deras kunskapsnormer, samt bör baseras på ett intresse för kunskapsdelning. 

7.7 Studiens inverkan på styrning av kunskapsdelning 
Vi anser att vår studie främst bygger vidare på existerande teorier och applicerar dessa en specifik 

organisationsstruktur i form av en konsultkoncern. Genom att titta på hur olika styrparametrar 

tillsammans kan påverka kunskapsdelning tycker vi att vi bidrar med en ny infallsvinkel gentemot den 

litteratur vi har studerat, men vi upplever inte att våra slutsatser är överraskande, utan snarare 

bekräftar att det även går att applicera de olika tankesätten på denna typ av organisationsstruktur. Vi 

anser att våra resultat visar på att Malmi och Browns tankesätt om styrparametrar som ett paket är 

relevant och att det är viktigt för organisationer att detta i beaktande när de arbetar med 

kunskapsdelning och inte bara fokuserar på en styrparameter.  
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8 Diskussion 
Detta kapitel ämnar redovisa reflektioner om vad som gick bra, dåligt och vad som kunde ha gjorts 

bättre i genomförandet av arbetet, samt förslag på framtida undersökningar. 

8.1 Reflektioner 
Omfattningen av vår undersökning hos KD Göteborg och KD Helikopter har varit begränsad, då vi 

endast har intervjuat två konsulter hos KD Göteborg och en konsult (utöver grundaren av AL) hos KD 

Helikopter. Vi har dock intervjuat cheferna på alla tre olika bolagen och ställt samma frågor till dem, 

vilket har gjort att vi kunnat göra direkta jämförelser mellan vad de säger om de olika bolagen och dra 

slutsatser. Då vi under hela arbetets genomförande har varit på kontoret för KD Linköping och bara 

har besökt systerbolagen under en dag är det bara hos KD Linköping vi har kunnat känna av 

stämningen, kunnat höra vad som pratats om under fikarasterna och luncherna, samt kunnat ställa 

korta frågor till de anställda på plats. Detta har gett oss insikt i hur kulturen är hos KD Linköping och 

hur kommunikationen sker mellan anställda, vilket är information som vi saknar för de andra bolagen 

och det gör det svårt att jämföra med dem eller dra slutsatser om hur dessa saker fungerar olika hos 

bolagen. Då vi har endast har ett litet urval från systerbolagen har det därför varit svårt att kunna dra 

några slutsatser om skillnader mellan bolagen och vi har inte heller kunnat ge en klar bild av hur 

kulturen och de andra styrparametrarna påverkar medarbetarna hos dessa bolag. 

I denna undersökning har vi bara tittat på tre bolag inom Decision-grupperingen, som är en del av 

affärsområdet Solutions, och tittar inte på de andra två affärsområdena, Experience och Insight. Om 

undersökningen hade varit breddare och tittat på flera bolag i de andra affärsområdena så är det fullt 

möjligt att resultatet av undersökningen hade sett annorlunda ut, då det bland annat finns skillnader 

i inriktning hos de andra bolagen. Dessutom är en intressant fråga hur våra slutsatser kommer att 

kunna påverka KD som helhet. Vi har kommit fram till hur olika styrparametrar kan påverka 

möjligheterna till kompetenscentret och kunskapsdelning inom KD Linköping och tankesättet som 

sådant borde gå att applicera på de andra KD-bolagen under förutsättningen att de har liknande 

organisations- och styrstruktur som KD Linköping. 

Som vi tog upp inledningsvis i arbetet så har tidigare undersökningar identifierat kultur och struktur 

som parametrar som kan påverka kunskapsdelning inom en organisation. Vi har i vår undersökning 

sett att dessa parametrar kan användas för att styra hur kunskapsdelning fungerar i en organisation 

och vi anser därför att det även finns ett värde för andra organisationer som vill genomföra en liknande 

satsning att titta på modell liknande Malmi och Browns (2008) och se hur det går att utgå från 

styrparametrar som ett paket för att uppmuntra kunskapsdelning. 

8.2 Framtida undersökningar 
För framtida undersökningar inom området så skulle det vara intressant att studera andra bolag under 

Solutions. Det är svårt att säga hur stora skillnader det skulle vara, men det skulle tillföra en bredare 

förståelse för hur det ser ut inom hela koncernen. 

Det skulle även vara intressant att jämföra satsningen på AL med hur affärsområdena Experience och 

Insight har arbetat med kunskapsdelning, eftersom vi fått höra att de har haft egna satsningar för 

kunskapsdelning. Ett exempel på detta är projektet Kikup som genomförs på Insight, där vi framförallt 

tycker att det vore intressant att titta på hur det fungerar ekonomiskt. När Kikup initierades behövde 

de inte motivera satsningen ekonomiskt på samma sätt som de som initierat AL har behövt göra, vilket 

vi tror kan vara för att KD-projektet är mindre och fokuserar på mer specifika områden snarare än en 

övergripande förhöjning av kunskapsnivå.  
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En av våra initiala tankar om vår undersökning var att kolla på hur kunskapsdelning skulle kunna gå till 

med de andra affärsområdena i Linköping, då de ska flytta till gemensamma lokaler inom kort. Vi anser 

att det kan vara intressant att se över om det finns möjligheter att dela kunskap och kanske initiera 

samarbeten över bolagsgränserna. 

Ytterligare en tanke som vi hade var att ta fram åtgärder för att se till att projekten kan genomföras 

som planerat och att samarbetsprojekt blir en integrerad del av företagets arbetssätt. Vi valde bort 

detta då vi inte upplevde att det inom arbetets ramar inte var möjligt att inkludera det och samtidigt 

studera alla styrparametrar. Därför skulle framtida undersökningar kunna undersöka hur liknande 

projektet kan implementeras i företaget på lång sikt.  
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10 Bilaga 1 – Intervjuer 
Intervjuobjekt Datum Roll Avdelning Längd (cirka) 

Konsult A 2016-10-07 Konsult & Grundare av AL KD Helikopter 60 minuter 

Konsult B 2015-11-09 HRM KI Stockholm 30 minuter 

Konsult C 2016-11-10 Konsult KD Linköping 35 minuter 

Konsult D 2016-11-11 Konsult KD Linköping 30 minuter 

Konsult A 
(uppföljning + 
nya frågor) 

2016-11-11 Konsult & Grundare av AL KD Helikopter 35 minuter 

Konsult E 2016-11-14 Konsult KD Linköping 40 minuter 

Vd KDG 2016-11-15 Vd KDG KD Stockholm 55 minuter 

Konsult F 2016-11-17 Konsult & medlem i 
Analytics Lab 

KD Linköping 30 minuter 

Konsult G 2016-11-21 Konsult KD Linköping 25 minuter 

Konsult H 2016-11-23 Konsult, 
kompetensansvarig & 
konsultchef 

KD Linköping 
(Stockholmskontoret) 

45 minuter 

Konsult I 2016-11-24 Konsult & medlem i AL KD Göteborg 50 minuter 

Vd B 2016-11-24 VD KD Göteborg KD Göteborg 20 minuter 

Konsult J 2016-11-24 Konsult KD Göteborg 15 minuter 

Konsult B 
(uppföljning + 
några nya frågor) 

2016-11-28 HRM KI Stockholm 30 minuter 

Konsult K 2016-12-02 Konsult & 
kompetensansvarig 

KD Helikopter 30 minuter 

Vd C 2016-12-02 Vd KD Helikopter  KD Helikopter 25 minuter 

Vice vd A 2016-12-07 Vice vd KD Linköping & 
säljare 

KD Linköping 60 minuter 

Vd A 2016-12-09 Vd KD Linköping & 
konsultchef 

KD Linköping 60 minuter 

Konsult L 2016-12-09 Konsult KD Linköping 20 minuter 

Konsult M 2016-12-13 Konsult KD Linköping  25 minuter 

Konsult N 2016-12-13 Konsult & konsultchef KD Linköping 25 minuter 

Konsult O 2016-12-16 Konsult & medlem i AL KD Linköping  

 

Tid hos Knowit Konsult 

Mindre än 1 år Konsult F, I (slutade under studien), L (slutade under studien) och O 

Mellan 1 och 5 år Konsult A, J, K och Vd B 

Mellan 5 och 10 år Konsult G, M, Vice vd A och Vd A 

10 år eller mer Konsult C, D, E, H, N, Vd KDG och Vd C 
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10.1 Intervjuguide – Vd KDG: 
Målet var att ta reda på hur organisations- och företagskulturen hos Knowit Decision ser ut, samt hur 
VD KDG ser på AL.  

1) Hur länge har du jobbat hos Knowit?  
a) Vad har du för tidigare erfarenheter?  

2) Kan du beskriva Knowit som organisation?  
a) Vad har ni för strategi?  
b) Kort- och långsiktiga mål?  
c) Ser ni hellre att ni låter någon annan göra de första stegen och sen hakar på? 
d) Så ni är självstyrande, men arbetar tillsammans? 
e) Känner du att du har bra koll på alla bolag och är involverad? 
f) Har ni några finansiella mätsystem? 
g) Andra sätt att styra konsulterna? 
h) Är detta också ett sätt ni jobbar på med motivation?  
i) Finns det fler sätt ni jobbar med motivation på? 

3) Kan du beskriva företagskulturen? Skiljer sig den mellan bolagen? 
4) Hur jobbar ni med motivation?  
5) Hur tycker du att kommunikationen sker mellan bolagen? 
6) Är Problem när de delar kostnaderna? Finns det något utarbetat sätt för hur ni gör det mellan 

bolagen? 
7) Hur ser du på nya initiativ att samarbeta mer över bolagsgränserna?  

a) Vad krävs av ett samarbetsprojekt för att ni ska känna att det är värt att gå vidare med? 
b) Om någon kommer underifrån med ett förslag på samarbete, behöver de motivera det helt 

ekonomiskt eller har man någon form av långsiktighetsperspektiv på det?  
i) Hur viktigt är det att det går att motivera ekonomiskt? Kan det vara det på lång sikt eller 

behöver det vara på en ganska snar framtid? 
ii) Hur fungerar det rent praktiskt? Är det till dig de vänder sig eller till den egna Vd:n? 
iii) Hur stort måste det var för att ni ska se att det ska vara ett eget bolag? 
iv) Kommer framtida samarbeten vara mer som specialgrupper än en egen verksamhet? 

8) Vilka möjligheter ser du hos ett samarbetsprojekt mellan Knowit Decision-företag (där målet är 
att utveckla kompetens och möjligheter tillsammans)?  

9) Hur jobbar ni med kompetensutveckling? 
a) Finns det något ni skulle kunna bli bättre på? 
b) Har ni mycket diskussion inom koncernen om hur ni jobbar med kunskap? 
c) Fungerar det olika mellan affärsgrupperna? Försöker ni styra om något fungerar bra inom ett 

visst område och få de andra att också titta på det?  
d) Har ni i nuläget någon avsatt tid för kunskapsdelning? 

i) Är det främst upp till varje enskilt bolag? 
ii) Tycker du det är något som konsulterna borde lägga på sin egen tid?  
iii) Vad skulle du säga om konsulterna hade någon timme i veckan där de 

kan sitta med kompetensutveckling? 
iv) Om en grupp har ett projekt att de ska lära sig inom ett område som ligger i linje med 

verksamheten - skulle det vara möjligt att de kan lägga en viss del av sin tid på det? 
10) Hur pass vanlig tror du att den här synen är inom Knowit? 
11) Hur mycket kan du styra? 
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10.2 Intervjuguide – bolags-vd  
Målet var att ta reda på hur organisations- och företagskulturen hos Knowit Decision ser ut, samt hur 
cheferna för de tre bolagen ser på AL.  

1) När började du arbeta på Knowit?  
a) Vad har du gjort innan dess? 
b) Hade du en chefsposition där?  

2) Vad har du för arbetsuppgifter?  
3) Var företaget en del av Knowit från början?  
4) Kan du beskriva företagsstrategin?  

a) Vilka är involverade när strategin tas fram?  
b)  Hur mycket styr koncernledningen?  
c) Kort- och långsiktiga mål?  
d) Finansiella mätsystem  
e) Belöningssystem? - bonusar?  

5) Hur jobbar ni med motivation?  
6) Har era säljare säljbonus? Vad händer med säljbonusen ifall uppdraget ges till ett annat Knowit-

bolag?  
a) Hur ofta händer det att de olika Knowit-bolagen ger uppdrag till varandra?  

7) Organisationsstruktur:  
a) Hur ser organisationsstrukturen ut?  
b) Finns det skillnader mellan Knowit-bolagen?  

i) Påverkar det?  
c) När ni vänder er till kund försöker ni visa att det finns en hel koncern bakom er?  
d) Hur sker beslutsfattande inom organisationen?  

i) Vad för möjligheter har de anställda att vara med och påverka?  
8) Kan du beskriva företagskulturen?  

a) Hur styr ni företagskulturen?  
b) Hur förmedlar ni företagets värderingar till de anställda?  
c) Är det något som behöver ändras?   
d) Hur påverkar den hur ni arbetar?  

9) Vad är din syn på samarbetsprojekt mellan de olika Knowit-bolagen?  
a) Hur ser arbetet med andra Knowit-bolag ut?  

i) Hur går samarbetet till? Fattas beslut tillsammans? Hur görs det med finansbiten?  
ii) Hur påverkar organisationsstrukturen arbetet?  
iii) Hade du velat att ni har mer samarbeten? Fungerar det bra som det är nu?  

b) Hur tycker du att kommunikationen sker mellan bolagen?  
c) Vad krävs av ett samarbetsprojekt för att ni ska känna att det är värt att gå vidare med?  

i) Behöver det motiveras ekonomiskt?  
ii) Vad skulle ni vilja få ut av ett sådant projekt?  

d) Vilka möjligheter ser du hos ett samarbetsprojekt mellan Knowit Decision-företag (där målet 
är att utveckla kompetens och möjligheter tillsammans)?  

i) Hur ser du på att vissa konsulter skulle lägga tid på ett sådant projekt?  
ii) Säg att en konsult vill lära sig ett nytt område som skulle kunna vara ett 

affärsområde behöver de motivera ekonomiskt varför de vill utveckla kompetensen 
ditåt?  

e) Ser du att det skulle kunna bli en potentiell framtida affärsidé med specialiserade grupper?  
i) Skulle de bli som en egen del av verksamheten eller mer som ett långtgående 

projekt?  
10) Hur arbetar ni i nuläget med kunskapsdelning inom företaget? 

a) Om inte: varför tror du att ni inte gör det? 
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b) Hur tror du att det påverkar företaget?   
c) Diskuteras kunskapsdelning på Knowit? Med vem?   
d) Anser du att anställda ska ha avsatt tid för kunskapsdelning? Har ni det idag?  

11) Har ni kompetensgrupper?  
12) Finns det någon som är ansvarig för kompetensutveckling?  
13) Hur pass vanlig tror du att den här synen är?  

a) Har konsulter likande syn?   
b) Vad upplever du att de andra företagen har för syn? Har de samma syn som ni? 
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10.3 Intervjuguide - Analytics grundare 
Intervju 1. Målet var att få veta mer om vad Analytics Lab är, vilka som har varit med och byggt upp 

det och hur de jobbar med kunskapsöverföring. 

1) Varför startade ni Analytics Lab - var det något särskilt som utlöste det? 
2) Vår tolkning är att Analytics Lab ska vara som en separat del av företaget, stämmer detta? 
3) Hur ska ni gå tillväga? Ansvarstagande inom gruppen? Kundkontakt - sker via gruppen eller 

genom företaget? 
4) Kan du berätta lite mer om hur ni tänker med intern kompetensdelning? Workshops, Analytics 

Lab-dagarna? 
5) Vilka var det som var involverade i uppstarten? 
6) Har ni några tankar om hur det ska fungera praktiskt? 
7) Vad skiljer mot vad ni erbjuder nu? 
8) Vad är kunderbjudandet? 
9) Vad tror du om framtiden? 
10) Hur långt har ni kommit nu i tidsplanen? 
11) Kompetensprofilen – var kommer den ifrån? Interna värderingar? 
12) Vilken sorts gehör har du fått? 
 

Intervju 2. Målet var att få en inblick i hur uppstarten av Analytics Lab gick till och om det fanns några 

strukturella eller kulturella element som påverkade. 

1) Hur har Analytics Lab gått sen vi sist pratade? 
2) Vad är nästa steg? 
3) Hur gick du tillväga när du presenterade AL för andra och försökte sälja in det? 
4) Var idén från början att det skulle inkludera flera Knowit bolag? 
5) Har du behövt omarbeta idén? 
6) Känner du att du har samma möjligheter att jobba med AL eller att de har förändrats 

positivt/negativt efter att du flyttade till Stockholm? 
7) Hur tycker du att kulturen i Stockholm och Linköping skiljer sig? 
8) Hur är skillnaden mellan konsulterna? 

a) Hur kan konsulternas inställning påverka Analytics Lab? 
9) Verkar det finnas någon skillnad i ambitioner? 
10) Verkar det finnas en positiv syn på kunskapsdelning? 
11) Finns det några skillnader i beslutsfattande? 
12) Styrningssättet som påverkar kulturen? 

a) Annan struktur som påverkar? 
13) Hur styrs gruppen? 

a) Fattar ni alla beslut tillsammans? 
b) Har du mer att säga till om? 
c) Får du mycket input av de andra? 
d) Nackdelar med att vara likatänkande? 
e) Har tanken alltid att det ska var en liten grupp? 

14) Hur kommer sig att du valde att fokusera på en mindre grupp istället för att göra något som 
involverade hela företaget/alla KD-bolag? 

15) Vad tycker du om det vanliga arbetet med kunskapsdelning som finns? 
a) Finns det driv för mer projekt? 
b) Om det fanns ett ramverk? 
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10.4 Intervjuguide - Konsulter 
Målet var att hur företagskulturen är och hur den påverkar synen på samarbetsprojekt för 

kunskapsdelning, samt att se hur konsulterna ser på kunskapsdelningen och de samarbeten som finns. 

1) Hur länge har du jobbat hos Knowit?  
a) Vad har du för tidigare erfarenheter?  

2) Hur trivs du med ditt arbete? 
3) Vad är det som motiverar dig? 
4) Vad för sorts uppdrag har du? 

a) Är de korta eller långa? 
b) En eller flera kunder? 

5) Jobbar du något med andra konsulter? 
6) Vad tycker du om stämningen på jobbet? 
7) Vad upplever du att ni har för sorts kultur på kontoret? 

a) Tycker du den är bra? - varför/varför inte? 
b) Är det något som behöver ändras? 
c) Hur påverkar den hur ni arbetar? 
d) Hur skiljer den sig från andra arbeten du haft? 

8) Vad upplever du att företagets värderingar är? 
9) Känner du att du kan påverka hur ni arbetar och att dina åsikter värderas? 

a) Hur känner du att ditt arbete styrs uppifrån? 
10) Hur tycker du att Knowit-bolagen jobbar med varandra? 

a) Är det svårt att komma i kontakt med anställda på andra Knowit-bolag? 
11) Har du någon tidigare erfarenhet av ett samarbetsprojekt mellan Knowit-företag? 
12) Vilka möjligheter ser du hos ett samarbetsprojekt mellan Knowit Decision-företag (där målet är 

att utveckla kompetens och möjligheter tillsammans)? 
a) Hur ser du att ett sådant arbete skulle ske?  
b) Hur skulle du se på att några konsulter lägger en del av sin tid på ett internt projekt? 
c) Kan du se några potentiella hinder för ett sådant projekt? 
d) Vad skulle få dig att vilja vara med i ett sådant samarbete? 

13) Tycker du att ni i nuläget arbetar med kunskapsdelning inom företaget? 
a) Om inte: varför tror du att ni inte gör det? 
b) Vad ser du att du skulle få ut av kunskapsdelning? 

14) Känner du att det finns mycket du skulle kunna lära dig från dina kollegor? 
a) Hade du kunnat lära dig något nytt område som skulle göra att du kan få möjligheter hos en 

ny kund? 
15) Anser du att anställda ska ha avsatt tid för kunskapsdelning? Har ni det idag? 
16) Skulle du vara villig att själv dela med dig av din kunskap? 

a) Hur tror du att det skulle påverka företaget? Bli mer attraktivt för kunder? 
b) Diskuteras kunskapsdelning på Knowit? Med vem? 

17) Hur pass vanlig tror du att den här synen är? 
18) Vem ska vi prata med för att få en annan uppfattning än din? 
 
  



107 
 

11 Bilaga 2 – Ytterligare insamlad empiri 
I denna bilaga följer den insamlade empirin som inte använts i vår analys. 

11.1 Börsnotering 
Knowit är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och följer därmed de regler som följer med 
börskontraktet (Knowit, 2017b). Alla Knowit-bolag är börsnoterade och Vd A (2016) är under 
uppfattningen att alla dotterbolag, åtminstone efter en viss tid, ägs till 100 % av Knowit AB som består 
av 15–20 anställda. En kontroll av detta i Retriever Business (2017) visar att av 60 bolag i koncernträdet 
är det 16 bolag som ägs till mellan 51–78 % av koncernen, resterande ägs till 100 %. Där framgick det 
även att det bara är Knowit AB som är ett publikt aktiebolag. 

11.2 Kunskapsdelning 
Vi har tagit del av den tidredovisning som KD Linköping har för kunskapsarbete och kan där se hur 
många som utbildar sig per kvartal och den totala tid som läggs på kunskapsarbete under detta kvartal, 
vilket kan ses i Figur 3. 

 
Figur 3: Antal utbildningstimmar per år hos KD Linköping 

11.3 Kultur 
En annan bild av företagskulturen ges av Vd KDG (2016). Han anser att kulturen skiljer sig mellan de 
olika bolagen och nämner att de kulturellt satsar allt på att lyfta upp kvinnor. Han säger att de också 
jobbar mycket med sexuella trakasserier, även om de inte upplever att det finns några större problem 
med det inom företaget. I koncernens årsredovisning (Knowit AB, 2016) framhävs jämställdhet som 
extra viktigt för Knowit då de upplever att de är i en mansdominerad bransch. Enligt årsredovisningen 
var 24 % av Knowits anställda kvinnor under 2015 och målet är att uppnå minst 30 %, samt att öka 
andelen kvinnliga chefer. Den säger även att det under 2015 startade ett nätverk vid namn Inspirit 
som behandlar jämställdhetsfrågor. Vi har hört diskussioner om att de vill ha fler kvinnor på kontoret 
i Linköping, men i nuläget finns det endast två kvinnor hos KD Linköping. Hos KD Göteborg kunde vi 
inte få någon uppfattning då vi var på ett temporärt kontor där endast Vd B, Konsult I och Konsult J 
befann sig den dagen. Hos KD Helikopter upplevde vi att det var mer jämnfördelat. 

En annan jämställdhetsfråga är att de enligt Vd KDG (2016) inte bryr sig om vart personer kommer 
ifrån, vilket gör att de är inkluderande och att det bara är personers kompetens som räknas. Han tror 
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att det är marknaden som har styrt detta och att synsättet har vuxit fram sakta men säkert, vilket 
speglar deras bransch som är väldigt global. Knowit som koncern arbetar för en miljö som ska vara 
lämplig för alla medarbetare ”oavsett ålder, kön, könsuttryck, fysiska förutsättningar, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” och att de ska ha samma 
”möjligheter/förutsättningar med avseende på exempelvis arbetstider, bekvämlighetsinrättningar 
och språkbruk” (Knowit, 2014). 

Dessutom jobbar de hårt när det gäller miljö (Vd KDG, 2016). I Knowits miljöpolicy finns en rad riktlinjer 
för hur de ska arbeta med miljö. Exempelvis att de ska resa på ett så miljövänligt sätt som möjligt inom 
tjänsten, sträva efter att minimera energianvändning, källsortera och beakta miljön vid val av 
leverantörer (Knowit, 2015). 

11.4 Samarbeten 
Vd KDG (2016) säger att bolagen har olika kampanjer som de kör tillsammans och gör vissa satsningar 

för att kliva in på nya marknader tillsammans, vilket de gör på ett bra sätt. Vidare säger han att vid 

sådana satsningar har de några olika modeller för kostnadsdelning beroende på vad de sysslar med. 

Enlig honom är den enklaste av alla modeller att de delar kostnaden på hur många anställda varje 

bolag bidrar med under vissa perioder. Sedan finns det enlig honom modeller baserat på hur mycket 

de tar av resurser och beroende på var affärerna hamnar och att de som skaffade projektet får en lite 

extra del. Om de säljer in projekt åt varandra finns det en modell för hur de hanterar mellanskär, där 

de bolag som sålt in projektet skär ett visst antal procent för att de också ska tjäna på affären (Vice vd 

A). 

Tabell 24: Intäkter från samarbeten 

Fördelning av intäkter från samarbeten 

Vd A: De har inga stora projektåtaganden tillsammans. Däremot är det många kunder där det är många 
konsulter som via ramavtal jobbar ihop. Jordbruksverket är ett sådant exempel. De har ingen från Linköping 
anställd där, men de har konsulter från Jönköping som går via deras ramavtal. 

Samarbeten faktureras tidvis. Det är inga projektåtaganden som de delar upp. De tar inte tag i stora 
fastprisuppdrag och fördelar pengarna sen. Är det så är det olika Knowit-företag som är inne hos kunden så 
gör varje konsult sina timmar och sen faktureras kanske alltihopa via dem på något vis, men de går på olika 
timpris beroende på vad det är för roll och hur avtalen ser ut. 

Vd B: Delar upp efter hur de har fördelat konsulterna inom olika delar av projektet. Om projektet skulle ha ett 
fastpris delar de upp intäkterna beroende på insatsen. 

Vd C: Det brukar vara att det är någon som äger och driver projektet. Exempelvis att en konsult i Linköping 
har skrivit något whitepaper, och låter det bra så ringer de och frågar om de kan låna honom på ett 
seminarium. Då äger KD Helikopter det seminariet och lånar konsulten. Eventuellt vill Vd A ha betalt, men det 
vet han faktiskt inte. Om han saknar en konsult till ett uppdrag, så kan han sälja en konsult från t.ex. Linköping 
till kunden. De hjälper varandra vid behov. 

Vd KDG (2016) säger att när nya idéer om samarbetsprojekt uppstår är det oftast att personer vänder 
sig till den egna chefen, som sedan kontaktar Vd KDG. Enlig honom ser de sedan över möjligheterna 
att själva finansiera idén eller de kan göra det via det specifika bolaget eller om de kan finansiera den 
i deras grupp. Han säger att om idén är för stor eller ligger inom ett nytt inriktningsområde som inte 
passar i något av de befintliga bolagen kan de behöva starta upp ett nytt bolag. Detta är enligt Vd KDG 
något som behöver godkännas av börsstyrelsen, vilket innebär att han presenterar idén, vad de tror 
att de kommer få ut från den och hur mycket kapital som krävs för börsstyrelsen. Sedan säger han att 
om styrelsen tycker det är intressant så får de som kommer med idéerna godkännande om de i förväg 
kan garantera si och så många saker av ett visst krav. 
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Tabell 25: Åsikter om att vissa skulle få lägga tid på ett gemensamt projekt 

Åsikter om att vissa konsulter skulle få lägga tid på ett samarbete för gemensam 
kompetensutveckling 

(Ej AL-medlemmar) 

G, H, I, K, L, M, N, L: Hade varit bra med en sådan satsning. 

C: Går det att övertyga ledningen så vore det en bra idé. 

E: Tycker att alla borde ha samma möjligheter att vara med i sådana fall. 

I: De pratade lite om i deras strategiarbete under förra veckan. De är inne lite på det spåret, men det är ju 
oftast kopplat till tid och är en resursfråga. 

L: Det är bra att kunna lägga tid på sådant, särskilt om man inte har uppdrag just då. Kanske kan lägga 20 % av 
sin tid på det. (20 % kommer troligtvis från analytics labs verksamhetsplan) 

N: Kompetensutveckling måste de ha och det måste kosta. Antingen kostar det tid eller pengar, eller tid och 
pengar. De är ett företag där kunskap är en färskvara. Sen är frågan hur mycket tid och när den tiden ska läggas 
kontra de uppdrag som konsulterna sitter i och deras möjlighet att kunna vara frånvarande. 

11.5 Skillnader mellan städerna 
En aspekt som både Vd A (2016) och Konsult H (2016), som jobbar på KD Linköpings kontor i Stockholm 

och sitter med Stockholmsbolagen, upplever skiljer Stockholm från de andra orterna är 

personalomsättningen. Både Vd A och Konsult H tror livsstilen i Stockholm påverkar och att det inte 

går att satsa på kunskapsdelning på samma sätt då konsulterna blir kortvariga och snart kan gå över 

till en konkurrent. Konsult H upplever att flertalet under 30 hoppar runt de första åren. Som exempel 

tar han upp att det var några som fick provanställning på KD Stockholm och sen dök de inte upp efter 

en vecka. Det visade det sig att de hade två olika provanställningar och meddelande inte ens att de 

hade ett annat jobb som de tyckte bättre om. Han upplever även att det är mer fokus på att skaffa 

karriär i Stockholm. Vd C (2016) nämner också att de anställda skulle kunna skaffa sig nya jobb lätt, 

men tillskriver det snarare till att det är en hög konjunktur i branschen. 

Vice vd A (2016) tycker även att det verkar vara mer fokus på debitering i Stockholm. Då han endast 

känner ett fåtal i Göteborg kan han inte uttrycka sig om deras kultur, men tycker att de är mer lika KD 

Linköping. Vice vd A känner Vd B sen tidigare och har en bild av att det är ett öppet klimat, samt att 

bolaget är bra att samarbeta med. 

Konsult A (2016) tror att det hade varit svårare att börja AL-projektet i Stockholm och att det var tur 

att han hade fått det mer konkret innan han flyttade till KD Helikopter. Han upplever att det är en 

annan sorts kultur i Stockholm gällande projekt som AL och att det är mer fokus på debitering och att 

tjäna pengar. Han anser att det hos KD Linköping är bra om de gör det de behöver göra, men kostar 

det lite pengar då får det göra det, medan det hos KD Helikopter är mer att de vrider och vänder på 

varje krona. Därtill upplevde han att det var mer konsensus i Linköping och att han tillsammans med 

Vd A och Vice vd A kunde sitta och komma fram till något gemensamt. Hos KD Helikopter tycker han 

att det är mer att han är en vanlig konsult och får mindre insyn i den övergripande strategin.  

Konsult I (2016) säger att han aldrig har behövt försvara AL ekonomiskt, men upplever att Konsult A 

är orolig för denna del då han behövt visa att det finns värde i AL för att hans chef skulle släppa igenom 

det. Enligt Konsult I har KD Göteborg däremot sagt att de vill satsa på projektet och att det får ta den 

tid det tar. 

Enligt Konsult I (2016) är det bara Göteborg som har satsat på analytics och han upplever att det är en 

annan inställning i Göteborg där analytics ska vara en intern gruppering och AL ska bli en del av det, 

medan de i Stockholm inte har gjort någon satsning på avancerad analys och att det är ett sidoprojekt. 
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Han tror dock inte att detta påverkar framtiden för AL och att när det väl börjar rulla så kommer det 

inte vara problem att hitta tid att jobba med AL, eftersom det kommer generera så bra. Han säger 

dock att det är under förutsättningar att det kommer in bra projekt som de kan använda som 

referensprojekt. 


