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1 INLEDNING 
 
I detta första kapitel kommer vi att ge en bakgrund till valt problemområde som leder vidare 
till problemdiskussion och frågeställningar. Efter att ha presenterat vårt syfte och de av-
gränsningar vi valt att göra inom ramen för studien kommer en modell av uppsatsens 
disposition att ge läsaren en översikt över dess olika delar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Trots att kunskap alltid har varit en viktig faktor i organisationer så är det bara under de 
senaste årtiondena som den har ansetts vara en primär källa till konkurrensfördelar och kritisk 
för organisationers långsiktiga överlevnad och framgång. Att kunskap betraktas som en 
nyckelresurs i dagens företag bekräftar behovet av processer som underlättar skapandet och 
delningen av individuell och kollektiv kunskap och som åstadkommer en hävstångseffekt på 
dessa (Ipe 2003). Sådana processer är hänförliga till vad som i litteraturen kallas för 
organisatoriskt lärande, alltså hur organisationer skapar, utvidgar och organiserar kunskap och 
rutiner. Organisatoriskt lärande syftar till att öka effektiviteten genom att förbättra 
användningen av individernas kompetens och äger rum när den individuella kunskapen 
organiseras i form av exempelvis rutiner, praxis och tankar. Individuell kunskap når sin fulla 
potential att skapa ekonomiskt värde för organisationen först när den integreras i 
organisationens rutiner (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ett samlingsbegrepp för organisationers 
medel för att lagra kunskap för framtida användning är det organisatoriska minnet. Exempel 
på sådana medel för lagring är, förutom rutiner, produktionsregler, individer, kultur, arkiv och 
databaserade informationssystem.  
 
I ljuset av att kunskap på senare år har blivit en viktig konkurrensfaktor, har kunskapsstyrning 
kommit att ägnas allt större uppmärksamhet i företag. Kunskapsstyrning innebär att 
organisatorisk kunskap hanteras som en tillgång i företag och att kunskapsskapande och 
kunskapsdelning utnyttjas som viktiga organisatoriska utvecklingsmöjligheter (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Styrning av kunskap utgör en stor utmaning för företag, och en bidragande 
orsak till detta är att kunskapen inte till fullo är internaliserad i organisationen, en del av den 
förblir alltid hos individen. Därmed är kunskap till sin natur en resurs som är svår för företag 
både att styra och kontrollera. Kunskapsstyrning handlar om att samla ihop intellektuella 
resurser och göra dem tillgängliga inom alla nivåer inom organisationen. Den syftar till att 
skapa tillvaratagande av information och sökmöjligheter inom organisationen så att dess 
medlemmar kan utnyttja varandras kunskaper och erfarenheter. Viktigare än vilket system 
som används är emellertid frågan om i vilket sammanhang det introduceras. Kunskaps-
styrningens utövare måste lägga minst lika mycket vikt vid gruppstrukturen, arbetsflödet och 
samarbete mellan de i organisationen som ska använda systemet. 
 
Kunskapsstyrning är ett mångfacetterat fenomen som innefattar flera olika element. Den 
beståndsdel som i denna studie ägnas mest uppmärksamhet är själva kunskapsdelningen 
mellan individer. Kunskapsdelning är den process genom vilken en individs kunskap 
omvandlas till en form som kan förstås, absorberas och användas av andra individer. Enligt 
Hendriks (1999) är kunskapsdelning viktig eftersom den skapar en länk mellan individen och 
företaget genom att flytta kunskap som finns hos individer till organisationsnivå, där den 
förvandlas till ekonomiskt och konkurrensmässigt värde för företaget. Kunskapsdelning är en 
handling som äger rum i organisationer oavsett om processen styrs eller inte, och det finns i 
organisationer kunskapsdelningsaktiviteter av både formell och informell karaktär (Davenport 
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& Prusak, 1998). Exempel på formella kunskapsdelningsaktiviteter är möten, strukturerade 
arbetsgrupper, utbildningsprogram, mentorskapssystem eller databaserade system. Mer 
informell kunskapsdelning som ofta sker genom exempelvis personliga relationer och sociala 
nätverk kan underlättas genom arrangerade aktiviteter som är informella till sin natur såsom 
mässor för spontana samtal och erfarenhetsutbyte. Konversationer vid vattenautomaten eller 
på fikarasten utgör ännu ett exempel på hur informell kunskapsdelning vanligen tar sig uttryck 
i organisationer (Webber, 1993). 
 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
 
Professionella tjänsteföretag inom revisions- och konsultbranschen livnär sig ytterst på den 
kunskap som deras anställda besitter. Individerna i organisationen har olika erfarenheter och 
kunskap efter att ha arbetat med olika projekt och kunder. Mycket av denna kunskap skulle 
kunna vara användbar och tillämpas i andra sammanhang i företaget och det är därför viktigt 
att kunskapen delas internt mellan de anställda. Om inte företaget underlättar kunskapsdelning 
så förlorar företaget enligt Gupta och Govindarajan (2000) denna kunskap om den anställda 
lämnar företaget. Även om individen stannar på företaget så är det troligt att dennes kunskap 
inte används till fullo om det inte finns möjligheter för individen att dela kunskapen med 
andra i organisationen. I praktiken har bristen på kunskapsdelning visat sig vara en stor barriär 
mot effektiv kunskapsstyrning i företag (Davenport & Prusak, 1998; Hendriks, 1999). 
Interaktion mellan individer som besitter diversifierad kunskap förhöjer företagets 
utvecklingsmöjligheter långt utöver vad en individ kan åstadkomma.  
 
En organisations förmåga att på ett effektivt sätt få en hävstångseffekt av dess kunskap kan 
endast förverkligas om individerna i organisationen ges möjlighet att dela med sig av sin 
kunskap och bygga vidare på andras kunskap. Om inte individuell kunskap delas med andra 
individer och grupper får kunskapen bara en marginell effekt på organisationens effektivitet 
(Nonaka & Takeuchi 1995). Att uppmuntra till kunskapsdelning i organisationer är emellertid 
inte alltid helt okomplicerat eftersom kunskap är en social konstruktion och därmed inte kan 
hanteras och styras på samma sätt som fysiska tillgångar. Detta till trots, finns det mycket som 
ledningen kan göra för att underlätta och skapa förutsättningar för kunskapsdelning i 
företaget.  
 
Merparten av den litteratur som behandlar kunskapsdelning i professionella tjänsteföretag 
fokuserar på konsultföretag och berör inte i samma utsträckning situationen i revisionsföretag. 
Den litteratur som behandlar revisionsverksamhet hävdar att det finns vissa skillnader mellan 
kunskapsdelning i revisions- och konsultverksamhet men är enligt vår uppfattning knapp-
händig i sin motivering av hur och varför.  Denna uppfattning fick oss att själva vilja 
undersöka om det stämmer i praktiken att det finns skillnader mellan kunskapsdelning i 
revisions- och konsultverksamhet, samt vad dessa i så fall beror på. Genom att undersöka 
situationen inom företag som innefattar både revisorer och konsulter ämnar vi få svar på detta. 
Vi tror att vår studie genom att antingen bekräfta eller utveckla befintliga teorier kan lämna ett 
teoretiskt bidrag till kunskapsdelningsområdet, samt vara av värde för företagsledningar i 
liknande företag. Denna diskussion leder fram till våra frågeställningar som lyder: 
 

• Skiljer kunskapsdelningssystemen sig åt mellan professionskategorierna revisorer och 
konsulter och i så fall hur?  

• Varför förekommer eventuella skillnader mellan professionskategoriernas kunskaps-
delningssystem? 
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• Kan systemen förbättras eller kompletteras, och i så fall hur? 
 
Vår arbetshypotes har varit att kunskapsdelningssystemen ser olika ut för revisorer och 
konsulter och att de kan förbättras och kompletteras på olika sätt utifrån dessa förutsättningar. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att identifiera eventuella skillnader mellan revisions- och 
konsultföretag med avseende på kunskapsdelningssystem, samt utreda vilka anledningar som 
kan finnas till dessa eventuella skillnader.  
 
Vidare syftar studien till att utifrån teoretiska modeller inom kunskapsdelningsområdet 
presentera förslag på eventuella förbättringar och kompletteringar för kunskapsdelningsystem 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat vår studie till att behandla det moment av kunskapsstyrningen som utgörs av 
kunskapsdelning, och därmed valt att utesluta andra aspekter som exempelvis kunskaps-
bildning.  
 

1.5 Disposition 
 

KAPITEL 1 
Inledning 

 
Frågeställningar  

Skillnader? 
Varför? 

Förbättringar? 
 

 Syfte 
 

 
 

KAPITEL 2 
Metod 

Teoretiskt & Praktiskt tillvägagångssätt 
 
 

 

KAPITEL 5 
Analys 

Kunskapsdelning 
Revisorer & Konsulter 

Skillnader? 
Varför? 

Förbättringar? 
 

KAPITEL 6 
Slutsatser 

 

KAPITEL 3 
Teoretiska utgångspunkter 

Kunskapsdelning 
Kunskapsstyrning 

KAPITEL 4 
Empiriska utgångspunkter 

Revisorer 
Konsulter 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 

 
Figuren ovan illustrerar uppsatsens disposition. Nu när studiens frågeställningar och syfte har 
presenterats följer i kapitel två en redogörelse för vårt tillvägagångssätt och vårt 
förhållningssätt till metodlära och dess roll i just det vetenskapliga sammanhang som denna 
studie utgör. Vår förförståelse och vår vetenskapliga ansats kommer att åtföljas av vårt 
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praktiska tillvägagångssätt. Därefter förs en diskussion kring studiens kvalitet vilken avslutas 
med källkritik. 
 
I kapitel tre redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter vilka tillsammans med våra 
empiriska utgångspunkter utgör grunden till vår analys. Kapitlet inleds med de 
begreppsdefinitioner vi tror läsaren behöver för att kunna förhålla sig till och förstå det valda 
problemområdet. 
 
Kapitel fyra innehåller en sammanställning av de empiriska data som vår studie har genererat. 
Kapitlet är uppdelat i två delar där de två professionskategorierna redovisas var för sig. 
Analysen av denna empiri utifrån våra teoretiska utgångspunkter återfinns i kapitel fem. 
Kapitlet består av en jämförande analys mellan yrkesgrupperna och syftar till att besvara våra 
tre frågeställningar. Detta följs av en redovisning i kapitel sex av de slutsatser vi har dragit 
som tillsammans besvarar studiens syfte. 
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2 METOD 
 
Detta kapitel kommer att redogöra för vår metod, alltså vårt teoretiska såväl som vårt 
praktiska tillvägagångssätt i genomförandet av studien. Kapitlet är uppbyggt efter de olika 
avsnittens abstraktionsnivå. Aspekter av abstrakt karaktär såsom metodlära, vår förförståelse 
och vår vetenskapliga ansats kommer att åtföljas av vårt praktiska tillvägagångssätt. Sist 
diskuteras kring studiens kvalitet och källkritik. 
 

2.1 Vår syn på metodlära 
 
Metodlära utgör vanligtvis ett centralt element i vetenskapliga sammanhang såsom detta, och 
liksom många andra forskare har vi valt att inleda vår studie med en diskussion kring 
densamma. Men vad är då metodlära, och varför anser vi att den är viktig att diskutera i vår 
studie? 
 
”Methodology: A way of thinking about and studying social reality”  

 
Källa: Strauss & Corbin, 1998:3  

 
Vår uppfattning är att det korta och enkla citatet ovan också speglar vårt förhållningssätt till 
metodlära och dess roll i just det vetenskapliga sammanhang som vår studie utgör.  Vi tror att 
metodläran illustrerar vårt sätt att angripa den verklighet som vi studerar. Vi ser stor relevans i 
att diskutera de aspekter som vi tror på något sätt påverkar vårt sätt att betrakta, studera och 
inte minst återge det fenomen vi i denna studie avser att studera för att upplysa läsaren om 
dessa faktorer. Denna diskussion innefattar allt från vårt teoretiska och praktiska 
tillvägagångssätt till studiens kvalitet och metodkritik. Vi vill emellertid poängtera att vi inom 
ramen för denna studie inte finner det relevant att utförligt diskutera vetenskapliga paradigm i 
form av vetenskaps- och kunskapssyner. Diskussioner kring forskningsparadigm anser vi vara 
ett viktigt element i vetenskaplig forskning, men vi håller med Johansson Lindfors (1993:36) 
när hon skriver att ”En viktig utgångspunkt för de kunskapsteoretiska vägvalen eller de 
paradigmatiska diskussionerna är att de ska utveckla forskningsproblemet. De ska inte föras 
för sin egen skull och frikopplade från forskningsproblemet.” Vi tror att det hade funnits en 
överhängande risk för just detta om vi hade valt att föra den typen av diskussioner i denna 
studie. Anledningen tror vi är vår studies förhållandevis ringa omfattning, inte minst den 
tidsmässiga. Vi tror inte att vi under de tio veckor under vilka studien genomförs har hunnit 
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt eller syn på kunskap som påverkar vår studie 
nämnvärt. Således ser vi heller inte att en diskussion kring dessa begrepp skulle bidra på 
samma sätt till vår studie som den gör till vetenskapliga studier av mer omfattande och 
djupgående karaktär.  
 

2.2 Förförståelse 
 
”Man är inte född med ett förhållningssätt till världen”  
 

Källa: Johansson Lindfors, 1993:25  
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Något som vi finner relevant att diskutera i sammanhanget, då den torde ha färgat och 
påverkat vår studie, är vår förförståelse. Innebörden av begreppet är att vi människor aldrig 
möter världen förutsättningslöst och våra förutsättningar avgör vad vi kan förstå och vad vi 
inte kan förstå (Gilje & Grimen, 1992). Förutom genom våra sinnen, uppfattar vi verkligheten 
genom vår förförståelse. Förförståelsen utgörs av hela vår upplevelse av världen runtomkring 
oss som formas av våra värderingar och allt vi upplever, hör, ser, tänker och tycker. Författare 
menar att förförståelsen ibland kan leda oss fel, men att vi å andra sidan inte kan förstå något 
alls utan förförståelse. Skälet till att förförståelse anses vara ett nödvändigt villkor för 
förståelse, förklaras av Gilje och Grimen (1992:183); ”När vi ska tolka en text eller ett annat 
meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad vi ska se efter. Utan sådana 
idéer skulle våra undersökningar inte ha någon riktning. Vi skulle inte veta vad vi ska rikta 
vår uppmärksamhet mot”.  Vidare nämner författarna tre komponenter som kan ingå i en 
människas förförståelse; språk och begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga 
erfarenheter.  
 
Vi själva är av den bestämda uppfattningen att vår förförståelse i mångt och mycket har 
påverkat inte bara vårt val av problem, problemformuleringen och genomförandet, utan också 
utfallet av vår studie. Vi menar att våra värderingar liksom våra tidigare erfarenheter och 
kunskaper format vårt sätt att tänka och agera, och således också det sätt på vilket vi har tolkat 
och behandlat information inom ramen för denna studie. Det faktum att vi som två olika 
individer har olika bakgrund och erfarenheter tror vi kan ha bidragit till att vi ibland har tolkat 
saker på olika sätt, och att våra olika tolkningar sedan sammanförts till en gemensam 
slutprodukt som utgörs av denna uppsats. Även det språk och de begrepp som ingår i vår 
förförståelse tror vi har påverkat det sätt på vilket vi har tolkat information. ”Att behärska ett 
språk är att behärska en rad olikartade begrepp” skriver Gilje och Grimen (1992:184). Att vi 
har ekonomisk skolning tror vi har bidragit på ett positivt sätt till vår förmåga att ta till oss 
information av sådan karaktär, i jämförelse mot scenariot att vi inte hade haft kännedom om 
det fackspråk som ofta används i ekonomisk litteratur.  
 
Vi tror även att vi hela tiden i uppsatsprocessen har utvecklat ny kunskap som har lett till en 
alltjämt utökad förförståelse för det fenomen vi valt att studera. 
 

2.3 Teoretiskt tillvägagångssätt 

2.3.1 Angreppssätt 
 
Det finns i litteraturen olika begrepp för hur forskare relaterar empirisk data till teori. 
Deduktion utgår från hypotesprövning, med andra ord att en på förhand formulerad hypotes 
testas mot de empiriska observationerna för att bekräftas eller falsifieras. Induktion, å andra 
sidan, karaktäriseras av en omvänd ordning jämfört med den deduktiva; där börjar man med 
att samla in material helt utifrån en frågeställning och utan någon förutbestämd hypotes.  
 
Gällande vårt angreppssätt så utgår vi i vår studie från empiriska fakta, i likhet med en 
induktiv studie, men har samtidigt med oss en viss teoretisk förförståelse. Vi använde, med 
stöd av Merriam (1994), i det tidiga skedet av fallundersökningen en preliminär arbetshypotes 
som sedan omformulerades allteftersom studien pågick och ny data tillkom. Detta innebär att 
vi i likhet med deduktionen utgick ifrån en typ av hypotes men omformulerade denna 
allteftersom vilket tillät oss att utveckla både teorin och det empiriska tillämpningsområdet 
under studieprocessens gång. Studien har inte innefattat en hypotesprövning i traditionell 
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bemärkelse vilket innebär att vår studie kan karakteriseras som i huvudsak deduktiv men med 
induktiva inslag. 

2.3.2 Kvalitativ metod 
 
”In contrast to the natural science approach to the study of human behaviour, qualitative 
methodology recognizes that human behaviour cannot be adequately understood by observing 
it from the outside. Instead (…) social phenomena are best understood from the actor’s own 
perspective.” 
 

Källa: Atkinson & Shaffir, 1998:43 
 
Valet av undersökningsansats är avgörande för hur insamling av data och generering av 
empirisk information sker. Den kvalitativa ansatsen karaktäriseras bland annat av ”(…) a non 
mathematical process of interpretation, carried out for the purpose of discovering concepts 
and relationships in raw data and then organizing these into a theoretical explanatory 
scheme” (Strauss & Corbin, 1998:11). Kvalitativ forskning innefattar all typ av forskning som 
ger upphov till observationer som inte har uppkommit till följd av statistiska metoder eller 
andra forskningsmetoder av kvantitativ karaktär. Termen ”kvalitativ metod” är inte att 
betrakta som ett precist begrepp, utan snarare som ett samlingsbegrepp för de 
forskningsmetoder som ämnar beskriva, tolka, översätta eller på annat sätt finna innebörden, 
inte frekvensen, av samhällsvetenskapliga fenomen (Van Maanen, 1979). Medan kvantitativ 
data ofta samlas in genom enkätundersökningar sker den kvalitativa metodens datainsamling 
vanligen genom intervjuer, så även i denna studie. Detta tillvägagångssätt kommer att 
beskrivas mer i detalj längre fram.  
 
För denna studie har vi valt att använda en kvalitativ metod eftersom vi, enligt vad Hartman 
(1998) menar är karaktäristiskt för kvalitativa undersökningar, försöker få förståelse för 
individers livsvärld och deras syn på sin situation. Detta till skillnad från den kvantitativa 
metoden som försöker kvantifiera materialet för att på så sätt hitta mönster och samband. Vårt 
val av en kvalitativ metod motiveras till stor del av karaktären av vårt undersökningsproblem 
som vi tror hade varit svårt att angripa med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod. Vi har i 
vår studie undersökt och analyserat icke-kvantifierbara parametrar såsom intervjupersoners 
tankar, erfarenheter och värderingar, faktorer som hade varit omöjliga att illustrera 
matematiskt.  
 
Vi ser både positiva och negativa aspekter med att använda en kvalitativ metod. Den ger oss 
som forskare en tolkningsfrihet och vi blir inte tvungna att göra slumpmässiga eller stora 
urval för att få fram representativa respondenter och för att kunna styrka våra slutsatser. 
Dessutom ger den kvalitativa metoden upphov till en mera personlig relation än den 
kvantitativa metoden genom att den tillåter oss som forskare att skapa en närhet till det 
studerade objektet. Samtidigt är det svårt för andra forskare att återskapa exakt samma 
intervjusituationer och göra identiska tolkningar, eftersom förförståelsen och sättet att tolka 
något är unika för varje individ. Detta medför att den förståelse som vi får fram genom vår 
tolkning av den empiriska informationen är knuten till den specifika situationen, och kan inte 
anses gälla för andra sammanhang, även om så är fallet. Studiens generaliserbarhet kommer 
att diskuteras längre fram. 
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2.3.3  Fallstudie  
 
Vi har för denna studie valt att göra en fallstudie då vi ”investigate a contemporary 
phenomenon within its real-life context (…) when the boundaries between phenomenon and 
context are not clearly evident” (Yin 2003:13). Att välja fallstudien som metod innebär att 
man som forskare medvetet i studien vill inkludera även kontextuella faktorer i tron att de har 
ett samband med det fenomen som studeras. I vårt fall har det varit viktigt att inte studera 
kunskapsdelning som ett separat fenomen isolerat från organisationen, utan som en integrerad 
del av organisationers styrsystem. Vi tror inte att det finns någon tydlig gräns mellan 
kunskapsdelning som fenomen och dess kontext, alltså organisationen och individerna i 
organisationen. Detta anser vi väl motivera vårt val att använda fallstudier som 
forskningsmetod.  
 
Merriam (1994) beskriver fallstudien som en metod för att studera en företeelse systematiskt. 
Vidare lyder resonemanget att man som forskare i processen har tillgång till modeller och 
tekniker för att genomföra fallstudien. Fallstudien är en undersökning av en speciell företeelse 
inom ett avgränsat system, som i vårt fall utgörs av kunskapsdelning som fenomen.  Vårt 
resultat har uppnåtts genom att vi på ett systematiskt sätt har studerat fenomenet 
kunskapsdelning och gjort jämförelser mellan våra empiriska observationer och teoretiska 
utgångspunkter i form av modeller och tekniker.  
 
Enligt Backman (1998) är fallstudien vanlig främst inom kvalitativ forskning. Vår studie kan 
kategoriseras som en kvalitativ fallstudie då den fokuserar på insikt och upptäckt och tolkning 
framför hypotesprövning. Kvalitativa fallstudier kännetecknas av att de är partikularistiska, 
deskriptiva och heuristiska (Merriam, 1994). Vår studie kan anses vara partikularistisk då den 
fokuserar på en viss situation och företeelse, den är deskriptiv på så sätt att beskrivningen av 
företeelsen som vi har studerat är omfattande och kvalitativ, och då den kan anses förbättra 
läsarens förståelse av det som studeras kan vår studie klassas som heuristisk.  
 
Vår studie ger en ögonblicksbild av situationen i fallföretagen, och för att ny teori skall kunna 
utvecklas från studien krävs enligt Normann (1976) möjligheten att jämföra 
fallbeskrivningarna med ett jämförelseobjekt. De möjligheter till jämförelse som har utnyttjats 
i denna studie är dels jämförelse med andra fall, dels jämförelse med formella teorier. 
 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
“Methods: A set of procedures and techniques for gathering and analyzing data”  
 

Källa: Strauss & Corbin, 1998:3 

2.4.1 Val av fallföretag 
 
Eisenhardt (1989) ser valet av fallföretag som en viktig del i att genomföra en fallstudie, 
bland annat för att urvalet delvis bestämmer studiens grad av generaliserbarhet. Hur väljer 
man då som forskare ut fallföretag som är lämpliga att inkludera i studien? Logiken bakom 
urvalsstrategin i en kvalitativ undersökning innebär att det som i statistiska sammanhang 
skulle klassificeras som en systematisk avvikelse och därmed också en svaghet, i själva verket 
är det man fokuserar på och därmed också en styrka för en kvalitativ studie (Quinn Patton, 
2002). Till skillnad mot kvantitativa studier där urvalet väljs på statistiska grunder bör 
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fallenheter i en kvalitativ fallstudie nämligen väljas utifrån deras teoretiska användbarhet; 
”The cases may be chosen to replicate previous cases or extend emergent theory, or they may 
be chosen to fill theoretical categories and provide examples of polar types” (Eisenhardt, 
1989:537).  
 
I vårt val av fallföretag utgick vi från det problemområde vi avsåg studera; kunskapsdelning i 
revisions- respektive konsultverksamhet. En naturlig följd blev att vi riktade in oss på att finna 
fallföretag inom dessa två branscher. Vidare ville vi genomföra studien på fallföretag med en 
relativt utvecklad strategi och medveten styrning för kunskapsdelning, och detta trodde vi oss 
finna i de större konsult- och revisionsbolagen. Valet blev således att genomföra studien på 
relativt stora revisions- och konsultbyråer. Antalet fallföretag och vilka fallföretag det blev 
bestämdes delvis av de kontakter vi sedan tidigare hade på företagen och därmed våra 
möjligheter att få tillgång till möjliga intervjupersoners tid. Våra fallföretag utgörs av tre av 
våra största svenska revisions- och konsultbyråer; Öhrlings-PricewaterhouseCoopers, Ernst & 
Young och KPMG.     

2.4.2 Datainsamling 
 
Primärdata definieras som den information som forskaren på egen hand har samlat in för den 
aktuella studien och samlas ofta in genom observationer och intervjuer (Saunders, 2000). 
Sekundärdata är det material som är insamlat av andra, till exempel information som finns att 
tillgå genom informationsblad och tidningsartiklar. De sekundärdata som har använts inom 
ramen för denna studie utgörs främst av tidigare studier inom området kunskapsdelning. Vi 
har valt att samla in primärdata till vår studie genom intervjuer eftersom de lägger fokus på 
ämnets betydelse för intervjupersonen och enligt Patton (1980, se Merriam, 1994) är det bästa 
sättet att få en inblick i en individs kunskap och åsikter. Vi har även gjort observationer av 
den databaserade informationsteknologi som används på de olika fallföretagen genom att 
intervjupersonerna demonstrerade dessa program för oss. 
 
Intervjuer 
 
”Interviewing is rather like a marriage: everybody knows what it is, an awful lot of people do 
it, and yet behind each closed door there is a world of secrets.”  
 

Källa: Oakley, 1981, se Quinn Patton, 2002:340 
 
En intervjuares största uppgift är att skapa möjligheter för att genom intervjupersonen få ta 
del av dennes perspektiv av världen. Kvalitén på den information som intervjuaren erhåller 
beror till stor del på intervjuaren själv. Någon som tycker att det är tråkigt att lyssna på andra 
människors perspektiv av världen kommer enligt Quinn Patton (2002) aldrig att bli en bra 
intervjuare. Lika viktigt som att ha intresse för intervjupersonen och dennes perspektiv, är 
emellertid att använda rätt tekniker för att framgångsrikt genomföra en intervju (Quinn Patton, 
2002). Detta innefattar exempelvis graden av struktur på intervjun.  
 
De intervjuer som har genomförts inom ramen för denna studie kan kategoriseras som delvis 
strukturerade. Före intervjuerna utformades en intervjuguide, en form av riktlinjer för 
intervjun som ändå tillåter oss som intervjuare att spontant ställa frågor och konversera kring 
ämnet som på förhand har bestämts1. Vi utgick från frågeställningar som skulle tas upp under 

                                                 
1 Intervjuunderlaget återfinns i sin helhet i Bilaga 1 
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intervjun och där frågornas formulering och ordningsföljd i viss utsträckning bestämdes på 
förhand. Även om frågorna till stor del var formulerade på förhand ansåg vi att det var viktigt 
att även kunna ställa följd- och fördjupningsfrågor, samt även i viss mån anpassa frågorna 
efter intervjupersonen. Även ordningsföljden på frågorna frångicks vid ett flertal tillfällen.  
 
Urval av intervjupersoner 
 
Teorin säger att det finns vissa skillnader i hur kunskapsdelning ser ut i revisions- och 
konsultverksamhet (se exempelvis Creplet et al., 2001). Vår strävan har varit att välja 
intervjupersoner med teoretisk användbarhet för vårt problemområde med målet att antingen 
bekräfta eller utveckla befintliga teorier. Av denna anledning kan vårt urval kategoriseras som 
confirming and disconfirming cases (Quinn Patton, 2002), vilket betyder att idéer testas för att 
bekräfta betydelsen av möjliga mönster och ta reda på tillämpligheten av tidigare 
observationer genom att använda nya data och nya fall. Bekräftande fall är fall som utgör 
ytterligare exempel på redan utvecklade mönster, och deras roll är att bekräfta och utöka dessa 
mönster genom att tillföra rikhaltighet, djup och trovärdighet. Fall kan också vara 
dementerande till sin karaktär, och dessa är lika viktiga som de bekräftande fallen. De utgör 
källan för motstridiga tolkningar och utgör ett sätt att sätta gränser kring tidigare bekräftade 
fall (Quinn Patton, 2002).  
 
Quinn Patton (2002) hävdar att det inte finns några regler avseende storleken på urvalet i en 
kvalitativ studie. Urvalets storlek bör anpassas efter vad man vill veta, syftet med studien, vad 
som kan vara användbart, vad som kommer att vara trovärdigt och vad som är möjligt att 
genomföra med givna förutsättningar såsom tid och andra resurser. Detta har varit vägledande 
i vårt val av hur många intervjupersoner vi skulle inkludera i studien. Vi tror inte att det finns 
något schablonmässigt bestämt antal intervjuer som är passande att genomföra i en kvalitativ 
studie eftersom man inte vet förrän efter man genomfört respektive intervju vilken typ av 
information man faktiskt erhöll. Av den anledningen har vi valt att genomföra det antal 
intervjuer som vi helt enkelt bedömde var tillräckligt för att vi skulle få den information som 
vi efterfrågade. Eftersom tiden var en kritisk faktor i vårt fall var denna givetvis också något 
som vi såg oss tvungna att ta hänsyn till i valet av antal intervjuer. 
 
Detta resulterade i att vi på de tre olika fallföretagen genomförde totalt fem besöksintervjuer. 
Samtliga ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats. Förutom dessa besöksintervjuer 
genomfördes en sjätte intervju via e-mail. I samtliga fall översändes frågorna i förväg, så att 
intervjupersonen skulle ha möjlighet att förbereda sig eller ställa frågor före intervjun. Valet 
av respondenter skedde efter diskussioner med våra kontakter på de olika företagen. Vi fick 
hjälp av våra kontaktpersoner på de olika företagen med att välja ut och boka in 
intervjupersoner till de personliga intervjuerna. Vi hade alltså inte full kontroll över valet av 
intervjupersoner, men hade ändå stor möjlighet att påverka detta genom våra kontaktpersoner. 
Vi anser dock att detta var det bästa sättet att få intervjua lämpliga personer för vår studie, då 
våra kontaktpersoner på företagen naturligtvis har bättre insyn och därmed bättre än oss kunde 
bedöma vilka personer som skulle vara lämpliga att intervjua. Vi bedömer att våra fallföretag 
genom våra intervjupersoner har teoretisk användbarhet för vårt problemområde. Våra 
intervjupersoner har samtliga praktisk erfarenhet av kunskapsdelning i revisions- eller 
konsultverksamhet. De har därmed en god inblick i de aspekter som är aktuella för vårt 
problemområde. 
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Anonymitet 
 
Vi har lovat de personer som vi har intervjuat full anonymitet i studien, bland annat med 
anledning av att det var en förutsättning för vissa att lämna svar till alla frågor. Detta innebär 
att resultatet från intervjuerna presenteras i kodad form, det vill säga utan respondenternas 
namn eller företag de tillhör. Respondenterna kommer att hänvisas till som respondent A, B, 
C, D, E och F, och inga kopplingar till respektive respondents företag kommer att göras.  

2.4.3 Litteraturinsamling 
 
För att öka vår kunskap om det valda ämnet sökte vi litteratur inom problemområdet. 
Referensramen valde vi att grunda på skriftliga källor såsom böcker, vetenskapliga artiklar 
och uppsatser, samt artiklar och information som fanns tillgängliga via Internet.  
 
Vi har använt oss av litteratur tillgänglig via Linköpings universitetsbibliotek, via databaser 
och artikeldatabaser samt utfört sökningar på Internet. De vanligaste sökorden som användes 
var: knowledge management, knowledge sharing, codification, personalization, 
organizational learning, kunskapshantering, kunskapsdelning. Vi har även sökt artiklar direkt 
på tidskrifternas hemsidor, och då särskilt på Journal of Knowledge Management, Journal of 
Management Studies och Harvard Business Review. 
 

2.5 Studiens kvalitet 
 
Syftet med all forskning är att presentera resultat som är giltiga och hållbara. Det är därför av 
yttersta vikt att under alla faser av en undersökning, från planering till slutförande, granska 
reliabiliteten och validiteten i materialet. En undersöknings validitet speglar den utsträckning i 
vilken man verkligen har undersökt det man avsett att undersöka. Merriam (1994) skiljer på 
intern validitet, det vill säga att studiens resultat speglar verkligheten, och extern validitet, 
som innebär att resultaten är generaliserbara. Reliabilitet syftar på att andra skulle få fram 
samma resultat om de genomförde studien på nytt. För att anpassa dessa begrepp till den 
kvalitativa fallstudien använder Lincoln och Guba (1985) sig av termerna truth value (för att 
representera intern validitet), applicability (extern validitet) och consistency (reliabilitet). 

2.5.1 Inre validitet 
 
””Truth value”: How can one establish confidence in the ”truth” of the findings of a 
particular inquiry for the subjects (respondents) with which and the context in which the 
inquiry was carried out?”  
 

Källa: Lincoln & Guba, 1985:290 
 
Yin (2003) hävdar att en forskare varje gång han eller hon inte direkt kan studera ett fenomen 
drar en egen slutsats. Denna dras utifrån det material som har insamlats genom intervjuer eller 
på annat sätt. Frågor som dyker upp kan då vara om slutsatsen är riktig och vattentät och om 
alla alternativa förklaringar och slutsatser har beaktats? På detta är just den inre validiteten ett 
mått. Begreppet speglar den utsträckning i vilken resultatet i en vetenskaplig studie speglar 
verkliga förhållanden. För att testa den inre validiteten ska man kunna påvisa ett 
orsakssamband; att vissa omständigheter leder till andra omständigheter (Yin, 2003). Lincoln 
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och Guba (1985) beskriver det som att variationer i en variabel ska kunna härledas till 
variationen i en av den första oberoende variabel. 
       
Att bestämma en studies truth value, eller sanningsvärde, är enligt Lincoln och Guba (1985) i 
princip omöjligt eftersom det förutsätter att forskaren i så fall skulle behöva veta hur 
verkligheten egentligen ser ut. Detta kan forskaren enligt författarna aldrig veta, eftersom de 
hävdar att ”verkligheten” utgörs av mentala konstruktioner som skapas i varje individs hjärna. 
För att forskning ska kunna ha högt sanningsvärde så måste forskaren kunna visa att han eller 
hon har ”(…) represented those multiple constructions adequately (…)” (Lincoln & Guba, 
1985:296). Detta betyder att det man återgett ska vara trovärdigt för de personer som 
ursprungligen har konstruerat den verklighet man skildrat. Med andra ord är man i kvalitativ 
forskning, snarare än sanningen i sig, intresserad av att skildra perspektiv av verkligheten 
(Taylor & Bogdan, 1984, se Merriam, 1994). 
 
Vi har för att upprätthålla sanningsvärdet, eller truth value, använt oss av vad Merriam (1994) 
kallar för deltagarkontroll, vilket innebär att intervjupersonerna i efterhand får ta del av de 
tolkningar och beskrivningar som forskaren har gjort för att kunna säga om resultaten är 
trovärdiga eller inte. I konkreta termer innebar det att vi skickade empiritexten till 
intervjupersonerna och tog hänsyn till deras synpunkter om våra tolkningar av deras svar 
innan de användes i studien. Dessutom bandades alla intervjuer för att reducera risken för att 
viktig information förbisetts.  

2.5.2 Yttre validitet  
 
”Applicability: How can one determine the extent to which the findings of a particular inquiry 
have applicability in other contexts or with other subjects (respondents)?” 
 

Källa: Lincoln & Guba, 1985:290 
 

En studies yttre validitet är ett mått på dess generaliserbarhet, alltså det utsträckning i vilken 
studiens resultat är tillämpligt även i andra situationer än den som studerats (Merriam, 1994). 
Lincoln och Guba (1985) hävdar att de metoder som finns för att öka den interna validiteten 
är oförenliga med rena generaliseringar av resultatet. Problematiken med generaliserbarhet är 
hänförlig till kvalitativa studier och beror delvis på att innebörden av begreppet 
generaliserbarhet tolkas på samma sätt som för kvantitativa studier. Lincoln och Guba (1985) 
uttrycker yttre validitet i termer av transferability; överförbarhet.  I kvantitativa sammanhang 
innebär en hög grad av överförbarhet till andra fall att urvalet dels har en hög intern validitet 
och dels är representativt för populationen (Lincoln & Guba, 1985). Detta är inte direkt 
tillämpligt på kvalitativa studier, bland annat på grund av de skillnader i urvalsprocessen som 
vi tidigare konstaterat. 
 
Då vår studie är en fallstudie tror vi att våra resultat har en begränsad överförbarhet eller 
transferability utanför de branscher, revisions- och konsultbranschen, som studien fokuserar 
på. Dock menar vi att studiens resultat bör kunna överföras till andra företag inom denna 
bransch. En förutsättning för att resultatet av studien ska vara generaliserbart är att studien i 
sig har ett sanningsvärde (Lincoln & Guba, 1985), vilket vi enligt tidigare resonemang anser 
att vår studie har. 
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2.5.3 Reliabilitet 
 
”Consistency: How can one determine whether the findings of an inquiry would be repeated if 
the inquiry were replicated with the same (or similar) subjects (respondents) in the same (or 
similar) context?”  
 

Källa: Lincoln & Guba, 1985:290 
 
Reliabiliteten är ett uttryck för den utsträckning i vilken en studies resultat kan återupprepas. 
Om samma undersökningsprocess som återupprepas två gånger eller fler under liknande 
omständigheter ger upphov till resultat som i allt väsentligt är lika, kan studiens reliabilitet 
konstateras. Nyckelbegrepp i den konventionella definitionen av reliabilitet är enligt Lincoln 
och Guba (1985) stabilitet, konsistens och förutsägbarhet. Liksom resonemanget kring intern 
validitet, är innebörden av reliabilitet emellertid beroende av att det finns en objektiv 
verklighet mot vilket resultatet kan mätas. Om omständigheter kring det studerade fenomenet 
är kortlivade och föränderliga, kan dessa instabiliteter inte bara bortses ifrån när studien 
återupprepas eftersom de måste betraktas lika mycket som en del av det fenomen som 
studerats som processen i sig. Ford (1975, se Lincoln & Guba, 1985:299) hävdar att 
återupprepningar måste ske på samma enheter, och det villkoret kan enligt författarna aldrig 
uppnås eftersom ”(…) one can never cross the same stream twice (if it is indeed possible to 
cross the same stream even once!)”.  Replikering av ett resultat kan enbart bestämmas utifrån 
ett givet ramverk som inte är en oföränderlig del av ”verkligheten”, utan en konstruktion av 
densamma. Av den anledningen föreslås ett alternativt mått till resultatens reliabilitet; 
dependability eller grad av beroende. Det är ett mått som istället för att sträva efter att erhålla 
samma resultat vid återupprepning av processen uppmuntrar till att få meningsfulla resultat 
som är konsistenta och beroende (Lincoln & Guba, 1985).  
 
Trots att vi har konstaterat att begreppet reliabilitet är svårt att tillämpa på kvalitativa studier, 
finns ett antal metoder för att erhålla beroende och konsistenta resultat. Guba (1981, se 
Lincoln & Guba, 1985) kallar en av metoderna för ”stepwise replication”, översatt av 
Merriam (1994:183) till ”att följa i samma spår”. Metoden innebär att forskaren skapar 
förutsättningar för att en granskning av resultaten ska kunna ske av en oberoende part genom 
att detaljerat redogöra för hur informationsinsamlingen skedde, hur kategorierna utvecklades 
och vilka beslut som fattades under undersökningsprocessens gång. För att försäkra oss om att 
vår studie skulle ha en hög grad av konsistens och beroende, att andra skulle få samma 
resultat om de genomförde vår studie på nytt, har vi i vårt metodavsnitt utförligt beskrivit vårt 
teoretiska såväl som vårt praktiska tillvägagångssätt. 
 

2.6 Källkritik  
 
Johansson Lindfors (1993) hävdar att man som forskare måste göra ett kritiskt teorival för sin 
forskning för att kunna bedöma huruvida påståenden är vetenskapligt relevanta för det 
bestämda syftet eller ej. Teorivalet har enligt henne två faser; teorisökning och 
teorianvändning.   

2.6.1 Teorisökning 
 
En del av teorisökningen handlar om hur man som forskare systematiskt letar efter litteratur 
och andra källor, och en annan del när sökningen bör avbrytas. För att veta vilken information 
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som finns tillgänglig inom det valda problemområdet föreslås att forskaren ska skaffa sig 
kunskap om de tidskriftindex, bokindex, dataregisterindex och så vidare som finns att tillgå. 
Utöver dessa är det forskaren själv som svarar för systematiken i sitt sökande efter relevant 
information. Gällande tidpunkt för att avbryta sökandet av information, kan det lämpligen 
vara när forskaren upplever en slags mättnad, med andra ord att ytterligare litteratursökning 
tenderar att leda till att samma källor återkommer.  
 
I vår studie har teorivalet utgått från det problemområde vi valt att studera. Utifrån det har vi 
gjort ett teoriurval och till vår hjälp har vi haft de tidskrift- och andra databaser, samt andra 
sökfunktioner genom Linköpings universitetsbibliotek samt Internet. Dessa sökvägar beskrevs 
mer detaljerat under Litteraturinsamling. Vi sökte information tills vi kände att vi hade fått 
kunskap om det väsentliga på vårt problemområde, och tills vi upplevde en slags mättnad i 
den meningen att ytterligare sökningar ledde tillbaka till de spår vi redan funnit. 

2.6.2 Teorianvändning 
 
Johansson Lindfors (1993) föreslår tre förhållanden som forskare bör ta hänsyn till i sitt 
teorival; ursprunget, det empiriska grunden och aktualiteten.  
 
Ursprunget syftar på om de källor som man använder är första- eller andrahandskällor. Att 
hänvisa till andrahandskällor när man som forskare återger en viss författares ståndpunkt i en 
viss fråga bör i största möjliga utsträckning undvikas eftersom det kan leda till förvanskning 
av ursprungsförfattarens ståndpunkt. Detta är något som vi i vår studie har försökt ta fasta på 
genom att i största möjliga mån leta reda på och använda oss av information från 
originalkällan även om informationen från första början har återgetts av en annan författare. 
Vi tror att detta har lett till att vi har minskat risken för att återge felaktiga, förvanskade eller 
överdrivna ståndpunkter. 
 
Att ta hänsyn till källors empiriska grund innebär att ett verks relevans kan bestämmas utifrån 
den empiriska grunden på vilka modeller och perspektiv baseras. En teori utgör en primär 
källa om forskaren själv står bakom den empiriska grunden, och en sekundär om 
resonemanget istället baseras på andras erfarenheter. I praktiken tillämpas ofta både primära 
och sekundära källor, och så är fallet även i denna studie. Som grund för våra modeller och 
perspektiv ligger förutom vårt eget empiriska material sekundära källor i olika former. 
 
Aktualiteten i de verk som modeller och perspektiv baseras på utgör det tredje förhållandet av 
relevans som föreslås av Johansson Lindfors (1993). Det innebär att forskaren i sin forskning 
ska vara medveten om de senaste forskningsrönen på sitt problemområde, men dock inte på 
bekostnad av äldre värdefulla kunskaper och erfarenheter. I vår studie har vi tagit del av nyare 
artiklar om kunskapsdelning, men även klassiska äldre verk som har varit föregångare till de 
aktuella diskussionerna som förekommer om kunskapsdelning.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som för oss varit väg-
ledande i genomförandet av denna studie. Tillsammans med våra empiriska utgångspunkter 
kommer detta avsnitt att utgöra grunden till vår analys. Kapitlet inleds emellertid med de 
begreppsdefinitioner vi tror läsaren behöver för att kunna förhålla sig till och förstå det valda 
problemområdet. 
 
 

“A man has no ears for that to which experience has given him no answer” 
 

Källa: Friedrich Nietzsche (se Davenport & Prusak, 1998:88) 
 

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Data, information, kunskap och kompetens  
 
Data definieras av Svenska akademien som fakta (Svenska akademien, 1998). Clarke och 
Rollo (2001) utökar begreppets innebörd till att vara objektiva fakta som presenteras utan 
bedömning eller kontext. De hävdar att data blir information när de analyseras, kategoriseras, 
sammanfattas och placeras i en kontext, och på så sätt blir förståeliga för mottagaren. 
 
Information definieras som meddelande av upplysningar (Svenska akademien, 1998). Termen 
kan vidare förklaras som data som har belagts med relevans och mening. Information 
utvecklas till kunskap när den används för att göra jämförelser, uppskatta följder, etablera 
kontakter och för dialog. (Clarke & Rollo, 2001) 
 
Kunskap kan likställas med betydelsen av vetande, insikt eller kännedom (Svenska 
akademien, 1998). Den kan ses som den information som kommer från insikter, erfarenhet, 
intuition, bedömningar och värderingar. Den förståelse och de färdigheter som en person 
mentalt konstruerar kan kallas för kunskap. Kunskap ökar genom interaktion med 
information, ofta från andra personer (Clarke & Rollo, 2001). Kunskap förekommer i många 
olika former i organisationer. Några exempel på i vilka former kunskap återfinns är best 
practice, lärdomar från tidigare erfarenheter, misslyckanden och lyckade erfarenheter, 
anekdoter, fallstudier och relationer (Liebowitz, 2000).  
 
Kompetens definieras av Svenska akademins ordlista (Svenska akademien, 1998) som 
skicklighet eller tillräcklig behörighet. I denna uppsats kommer begreppet att behandlas 
synonymt med kunskapsbegreppet, eftersom kunskap så som begreppet har behandlats i 
denna studie syftar till kunskap i relation till individers yrkesutövning och kan således 
likställas med betydelsen av termen kompetens.  

3.1.2 Tyst och explicit kunskap  
 
Tyst kunskap definieras av Clarke och Rollo (2001) som experimentell, intuitiv och 
kommunicerad på bästa sätt genom så kallat face-to-face samarbete. Tyst kunskap är invävd i 
företagets rutiner och dess personal. Den är starkt personaliserad, omgivningsberoende, 
informell samt mycket svår att mäta och styra. Vidare innefattar den know-how, intuition och 
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informell kommunikation som formar en stor del av företagskulturen. Den tysta kunskapen 
innefattar helt enkelt all sådan kunskap som inte är explicit, alltså verbalt uttalad, och den 
finns representerad i förståelse och i handling (Dunford, 2000). 
 
Explicit kunskap är att betrakta som den tysta kunskapens motsats; alltså den uttalade 
kunskapen. Betydelsen av explicit kunskap är densamma som kodifierbar kunskap (Nonaka & 
Takeuchi, 1995), ett begrepp som kommer att diskuteras ytterligare längre fram. Kort kan 
emellertid sägas att explicit kunskap är sådan kunskap som finns i en form som kan göra den 
tillgänglig för andra individer i företaget (Davenport & Prusak, 1998). Weiss (1999, se Ipe, 
2003) skiljer mellan explicit kunskap som är lätt att dela och sådan som inte är det genom att 
tala om explicit rationaliserad kunskap och explicit lagrad kunskap inom professionella 
serviceföretag. Explicit rationaliserad kunskap är generell, oberoende av omgivningen, 
standardiserad och offentlig (t.ex. metodologier för att genomföra konsultprojekt).  Explicit 
lagrad kunskap, å andra sidan, är omgivningsberoende, applicerbar på ett smalt område, 
personaliserad och kan vara bunden till personer eller professioner. 
 

3.2 Kunskapsdelningens sammanhang 
 
För att ge en bakgrundsförståelse till problemområdet och sätta in kunskapsdelning i sitt 
sammanhang följer nu en beskrivning av organisatoriskt lärande, glömska och minne. Denna 
syftar till att skildra vikten av kunskapsdelning och individens roll för processen samt att ur en 
teoretisk synvinkel redogöra för formella och informella strukturer för kunskapsdelning. 

3.2.1 Organisatoriskt lärande  
 
Organisatoriskt lärande kan förklaras som de sätt på vilka organisationer skapar, utvidgar och 
organiserar kunskap och rutiner. Målet är att öka effektiviteten genom att förbättra 
användningen av de anställdas kompetens. Organisatoriskt lärande äger rum genom många 
olika aktiviteter, på olika nivåer i organisationen och i olika takt. (Dodgson, 1993)  
 
Utifrån ovanstående förklaring av begreppet, kan konstateras att organisatoriskt lärande inte 
är synonymt med organisationens kunskapsbas, alltså den samlade mängd individuellt lärande 
som finns i organisationen (Dodgson, 1993). Man kan heller inte säga att det är 
organisationen i sig som lär, utan individen utgör den primära lärandeenheten i organisationer. 
Detta framhålls av Simon (1991: 125) som hävdar att “All learning takes place inside 
individual human heads; an organization learns only in two ways: (a) by the learning of its 
members, or (b) by ingesting new members who have knowledge the organization didn’t 
previously have”. Denna syn delas även av Argyris (1990, se Ipe, 2003) genom hans 
resonemang att organisationer lär genom individerna i den, och att individers lärande hindras 
eller underlättas av faktorer i det organisatoriska lärandesystemet. Organisationen lär sig först 
när individuell kunskap förkroppsligas i organisatoriska rutiner, praxis och tankar som på 
egen hand överlever individen som skapat kunskapen (Liebowitz, 2000). Att uppmuntra och 
koordinera olika sätt för lärandeinteraktion mellan individer, att integrera individer på ett sätt 
som möjliggör och uppmuntrar till lärande, utgör således en klar nyckeluppgift för alla 
organisationer (Dodgson, 1993).  
 
Eftersom det är individerna som lär, och inte organisationen i sig, är det av stor vikt för den 
lärande organisationen att integrera individers kunskap i organisationen. Individuell kunskap 
inkorporeras i organisationen och yttrar sig i metodologier, procedurer, tekniker, kollektiva 
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åsikter, paradigm, referensramar, vokabulär och så vidare (Liebowitz, 2000). Kring detta 
diskuterar även Nonaka och Takeuchi (1995), och de hävdar att en organisation inte kan skapa 
kunskap utan individer. Kunskap som produceras av individer når sin fulla potential att skapa 
ekonomiskt värde när den blir en del av organisationens rutiner. Det är därför viktigt att 
fokusera på kunskapsflöden och inte bara mäta kunskapsbasen. Organisationens uppgift är att 
tillhandahålla strukturer som möjliggör kunskapsdelning. Att det finns ett organisatoriskt 
lärande medför emellertid ingen garanti för att kunskapen stannar i organisationen, vilket vi 
kommer att se i nästa stycke. 

3.2.2 Organisatorisk glömska  
 
Behåller organisationer verkligen kunskap över tiden, kan man säga att den är kumulativ och 
bestående? Argote (2000) ifrågasätter att så vore fallet eftersom anställda kan lämna företag, 
filer kan försvinna, raderas eller förläggas och teknologier blir obsoleta. Detta medför en stor 
förlust av organisatorisk kunskap och kallas organisatorisk glömska. Den får viktiga 
konsekvenser för organisationens prestationer. Om glömska förekommer kan det leda till att 
organisationen inte uppfyller framtida förväntningar på effektivitet. Även Huber diskuterar 
detta problem i termer av att kunskapen också kan lagras på ett svårtillgängligt sätt så att 
organisationsmedlemmar med ett informationsbehov inte har vetskap om den information 
som andra besitter finns eller var den finns (Huber, 1991). 
  
Argote (2000) fann att kunskap som tillgodogjorts genom learning by doing kan deprecieras. 
Kunskap kan dessutom gå förlorad på grund av att organisatoriska arkiv tappas bort eller blir 
svårtillgängliga. Produkter eller processer förändras och gör att tidigare kunskap blir förlegad, 
eller att program för att spara data inte längre används och dokumenten därför inte kan 
öppnas. Kunskapsförlust förorsakas även av personalomsättning, att anställda lämnar 
företaget och tar sin kunskap med sig. Att organisationen besitter kunskap vid ett tillfälle 
garanterar inte att organisationen kommer att göra det i framtiden. Hög personalomsättning 
kan exempelvis göra det mycket svårt att behålla kunskap. 

3.2.3 Organisatoriskt minne 
 
För att undvika att drabbas av organisatorisk glömska, kan organisationer använda olika 
strategier för att fånga och lagra individers kunskap.  
 
Organisatoriskt minne definieras av flera författare som en organisations medel för att lagra 
kunskap för framtida användning. Medel för att bevara kunskap inkluderar rutiner och 
produktionsregler, individer, kultur, arkiv och databaserade informationssystem. Walsh och 
Ungson (1991) beskriver organisatoriskt minne som bestående av lagringsplatser som kan 
lagra information om tidigare beslut. De diskuterar följande olika sorters lagringsplatser: 
individer, kultur, rutiner och strukturer. Dessa illustreras i figuren nedan. Individer som 
lagringsplats innefattar också deras filer, och innebörden av strukturer är dels strukturen i 
form av roller och dels den fysiska strukturen på arbetsplatsen. De menar att man bör beskriva 
det organisatoriska minnet även utifrån dess innehåll och processer för informationstillskott 
och hämtning.  
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Figur 2: Organisationsminnets struktur (Walsh & Ungson, 1991:64, egen bearbetning) 

 
Lagring och hämtning av information 
 
Organisationer lagrar en hel del ”hård” information på rutinbasis, dels för verksamhetens skull 
och dels för att kunna rapportera till andra enheter eller organisationer. Mycket lagras i form 
av standardiserade verksamhetsprocedurer och rutiner. Rutiner är exempel på strukturer, som i 
detta fall definieras som återkommande aktivitetsmönster. De är mjukare än exempelvis 
teknologi eftersom de är mer beroende av personerna som utför dem. Rutiner är mycket 
effektiva mekanismer för förvaring och underhållning av kunskap, att lagra kunskap i rutiner 
förbättrar dess livslängd. Att försöka fånga individers kunskap genom att lagra den i 
strukturen och rutinerna är ett effektivt sätt att begränsa effekten av personalomsättning 
(Argote, 2000). För organisationer med en stor del tyst kunskap bör försök att binda individen 
till organisationen ge bättre resultat än att försöka lagra kunskapen i strukturer och teknologi. 
En negativ aspekt av att använda rutiner som förvaringsmedel för kunskap är att de kan 
användas på ett för företaget ogynnsamt sätt.  
 
Ledningen och övriga anställda tillgodogör sig rutinmässigt ”mjuk” information och lagrar 
den mentalt. (Huber, 1991) Mycket av det som en organisation lär sig lagras i dess 
medlemmars hjärnor som just mjuk information. I vissa fall odlar organisationer fram sina 
egna experter vars kunskap kan användas för att skapa databaserade expertsystem. Dessa 
system har vissa egenskaper som är överordnade de mänskliga experterna så som 
tillgänglighet, pålitlighet och own-ability. Trots att dessa system även har egenskaper som är 
underordnade de mänskliga experternas egenskaper så ökar den andel av en organisations 
”mjuka” kunskap som förvaras i datasystem allteftersom dessa blir mer användarvänliga. Som 
en följd av specialisering, differentiering och divisionalisering så har företag ibland ingen 
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vetskap om sin egen kunskap. Detta problem kan reduceras med hjälp av att använda 
datasystem som en del av organisationens minne. (Huber, 1991) 
 
Sociala nätverk 
 
Individer är kanske det mest effektiva medlet för att lagra en organisations erfarenheter 
(Simons, 1991; se Olivera, 2000), de kan fånga nyanser som andra förvaringsmedel inte kan. 
Individer genererar kunskap medan de arbetar som till stor del behålls i deras huvuden och i 
hjälpmedel som de skapar åt sig själva, exempelvis egna filer. Individer är på så vis det mest 
effektiva medlet för att anskaffa, förvara och dela tyst kunskap. Individer kan applicera sin 
tysta kunskap på en ny uppgift eller ett nytt sammanhang utan att omvandla sin tysta kunskap 
till explicit kunskap. De kan även genom observation kunna fånga en experts tysta kunskap 
och omvandla den till explicit kunskap, som alla kan tillgå.  
 
Trots att ingen organisationsmedlem i sig är en organisations enda minneslagringsplats så kan 
nätverk av individer vara ett kraftfullt medel för lagring och hämtning av en organisations 
erfarenhetsmässiga kunskap. Sociala nätverk bidrar även till kunskapsdelning inom 
organisationer (Hansen, 1999; se Olivera, 2000). Individer kan inhämta information inte bara 
från sina personliga sociala länkar utan även från dessas personliga sociala länkar. Sociala 
nätverk spelar en viktig roll för samlandet och lagringen av kunskap och i att tillåta individer 
att hitta och få tillgång till denna kunskap. Dock måste man ha i åtanke att lagring av kunskap 
hos individer inte är tillräcklig, då de kan påverkas av felaktig inlärning och inkomplett 
återskapande av minnen. 
 
Det finns flera faror med att förlita sig till individer för att bevara en organisations kunskap. 
Individer är ett känsligt sätt att bevara kunskap eftersom den kunskap som individer besitter 
tenderar att deprecieras snabbare än kunskap som återfinns i sociala system, exempelvis i 
form av grupper eller nätverk, även om individerna inte omsätts. En andra nackdel med att 
förlita sig till individer är att de inte nödvändigtvis är motiverade att dela med sig av sin 
kunskap. Många studier visar att individer tenderar att inte dela med sig av kunskap som de är 
ensamma om att besitta. En tredje nackdel är att individer kan lämna organisationen och tar då 
kunskapen med sig. En fjärde nackdel är att det är svårt för en individ att nå ut till ett större 
antal personer utan att degradera kommunikationen vilket kan bli ett problem framför allt i 
stora organisationer där reliabilitet är viktigt. (Argote, 2000) 
 
Databaserad informationsteknologi 
 
Databaserad informationsteknologi spelar en nyckelroll för hur organisationer lagrar kunskap. 
Den kan med fördel användas för att lagra stora mängder information, göra informationen 
tillgänglig för medlemmarna, som medel för kommunikation, generera register över 
interaktioner och transaktioner, och automatisera processer. Systemen kan samla upp 
lösningar på problem, upprätthålla register över kontakt och utbyte mellan företaget och 
kunder samt bidra med länkar mellan personer som behöver och har erfarenhetsmässig 
kunskap. Elektroniska databaser och elektroniska anslagstavlor är exempel på system där 
ovan nämnda fördelar tagits till vara. (Olivera, 2000) 
 
Gemensamma elektroniska databaser tillåter organisationsmedlemmarna att lagra elektroniska 
filer i gemensamma kataloger och på så sätt göra dem tillgängliga för andra. Databasen kan 
delas in i exempelvis dokument från grupprojekt, kunder eller utifrån en mängd vanligen 
ställda frågor. (Olivera, 2000) 
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Elektroniska anslagstavlor tillåter individer att lägga in meddelanden på allmänna 
elektroniska kataloger som kan läsas av andra organisationsmedlemmar. De struktureras ofta 
efter diskussionsämnen eller problemområden. Genom att titta på de existerande 
diskussionerna och svar på frågor så kan individer lära sig mer inte bara om ämnet utan även 
om vem som kan vad inom organisationen. (Olivera, 2000) 
 
Robertson (2002) hävdar att databaserad informationsteknologi för kunskapshantering 
fungerar bäst när: 

1. Informationsinnehållet är dynamiskt. 
2. Användningen av systemet involverar kunskapsdelning mellan flera avdelningar och 

såväl externa som interna parter 
3. Användningen av systemet är integrerad i arbetsflödet 
4. Alla gruppmedlemmar på alla nivåer använder systemet 
5. Informationsinnehållet är känt för användarna 
6. Systemet är välkänt för användarna 
7. Ett ledarlag formulerar mål för systemet samt övervakar innehållet  

 
Teknologi är ett mycket effektivt förvaringsmedel för explicit kunskap, det minskar också 
kunskapsdeprecieringen. Kunskap som är lagrad i teknologi tycks vara mer resistent mot 
depreciering än kunskap som finns på andra lagringsplatser. En kostnad är att kunskapen kan 
bli obsolet och mer motståndskraftig mot förändring om den är lagrad i ”hård” form. Dock är 
dagens teknologi mer flexibel än för bara tio år sedan och nackdelarna med att bevara 
kunskap i teknologi är därför något mindre. Det finns ofta mer kunskap lagrad i teknologin än 
i rutiner, vilket innebär att rutiner delar många av för- och nackdelarna med teknologin men 
till en något lägre grad. (Argote, 2000) 
 
Organisatoriska minnessystem 
 
Organisatoriska minnessystem består av kunskapsbevarande anordningar, såsom personer och 
dokument som samlar, lagrar och ger access till organisationens erfarenhet. De kan beskrivas 
utifrån dess innehåll, dess struktur och dess process (Olivera, 2000). Vad gäller innehåll 
tenderar minnessystem att variera i de typer av kunskap de kan förvara (tyst, explicit o.s.v.) 
Ett minnessystems struktur syftar på hur kunskapen som systemet innehåller är organiserad. 
Strukturen definieras av lokalisering och kunskapslokaliseringsindex (Olivera, 2000).  
Lokalisering beskrivs som centraliserad eller spridd. I en centraliserad struktur är kunskapen 
tillgänglig för alla i organisationen, till exempel via en företagsdatabas som alla har tillgång 
till. I en spridd struktur återfinns innehållet på olika ställen. Sociala nätverk är ett sådant 
exempel eftersom ett nätverks kunskap finns där individerna i nätverket befinner sig. Indexet 
kan se ut på många sätt. Register och förteckningar, organisatoriska kartor och diagram, 
sökmotorer och kataloger är några exempel på indikatorer för var kunskapen finns. Individers 
kunskap om ”vem som vet vad” är ett implicit index för innehållet i ett socialt nätverk. 
Kvaliteten på ett minnessystemsindex är avgörande för innehållets tillgänglighet.  
 
Minnessystem kan karakteriseras utifrån de processer genom vilka kunskap samlas in, 
underhålls och tillgängliggörs (Olivera, 2000). Gällande hur kunskap samlas in så är det 
viktigt att inse att i en del minnessystem så filtreras innehållet av organisationen. En best 
practice- eller erfarenhetsdatabas kan exempelvis formas genom att tillämpningar samlas in, 
värderas och väljs ut enligt vilka som anses mest värdefulla utifrån ett visst kriterium. På så 
vis har innehållet i vissa minnessystem värderats och valts ut av andra inom organisationen. 



 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 21

Andra minnessystem använder inte denna typ av formella processer. En elektronisk 
anslagstavla kan innehålla bidrag från vilken medlem som helst i organisationen och inte 
innebära någon formell filtreringsprocess. Utsträckningen i vilken innehållet har filtrerats lär 
påverka uppfattningen om dess trovärdighet och legitimitet, vilket i sin tur är avgörande 
faktorer vid en individs val av expertkälla.  
 
Vad gäller bevarandet av kunskapen så varierar minnessystem i vilken utsträckning dess 
innehåll formellt underhålls eller uppdateras. Innehållet i centraliserade och filtrerade 
databaser kan underhållas och uppdateras formellt medan innehållet i elektroniska 
anslagstavlor inte tillåter det. Vad gäller tillgänglighet så är det viktigt att poängtera att vissa 
minnessystem är tillgängliga främst genom individer, exempelvis sociala nätverk, medan 
andra är tillgängliga genom databaserad informationsteknologi, till exempel databaser. 
Tillgänglighet innebär inte enbart att ha fysisk tillgång till en källa utan även uppskattade 
kostnader i form av exempelvis tid och kraft som krävs för att hämta informationen från 
källan. 
 
Minnessystem är organisationens egendom och inte individens. Källor till erfarenhetsmässig 
kunskap som är tillgängliga enbart för individen är inte organisatoriska minnessystem. En 
individs personliga filer är inte ett minnessystem för organisationen. Minnessystem definieras 
som system som gör erfarenhetsmässig kunskap tillgänglig för medlemmarna i 
organisationen. (Olivera, 2000) 
 
Tabell 1: Karaktärsdrag i organisatoriska minnessystem (Olivera, 2000:819, egen bearbetning) 

TeknologiUppdateras
inte

• bidrag• kategorier
• sökvänligt

centraliserat• kodifierat
• brett

Elektroniska 
anslags-
tavlor

TeknologiFormell 
uppdatering

• formell 
•filtrering

• kategorier
• sökvänligt

centraliserat• kodifierat
• brett

Kunskaps-
nätverk

Personer 
och 
teknologi

Träning
Omsättning

• erfarenhet• implicit
• register
• anslagstavla
• intranät

utspritt• kodifierat     
och inte
• brett

Sociala 
nätverk

TillgångUnderhållInsamlingIndexeringLokalisering

ProcessStrukturInnehållSystem
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utspritt• kodifierat     
och inte
• brett

Sociala 
nätverk

TillgångUnderhållInsamlingIndexeringLokalisering

ProcessStrukturInnehållSystem

 
 

3.3 Kunskapsdelning som fenomen 
 
Kunskapsdelning mellan individer är processen vid vilken kunskap som en individ besitter 
konverteras till en form som kan förstås, absorberas och användas av andra individer. 
Kunskapsdelning sker i ett förhållande med minst två parter - den som besitter kunskapen och 
den som tar del av den. Ordet delning antyder att denna process, där individers kunskap 
presenteras i en form som kan användas av andra, involverar en medveten handling av den 
individ som besitter kunskapen. Delning antyder dessutom att avsändaren inte avsäger sig 
”ägarskapet” av kunskapen, utan det resulterar istället i ett gemensamt ägarskap av kunskapen 
mellan avsändaren och mottagaren (Ipe, 2003). Spontan kunskapsdelning är vital för ett 
företags framgång. Trots att termen ”knowledge management” antyder formaliserad delning 
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så är en av dess uppgifter att utveckla strategier för att uppmuntra sådan spontan delning 
(Davenport & Prusak, 1998). Detta gäller framför allt organisationer vars främsta mål är att 
skapa kunskap.  
 
Det finns en växande insikt att kunskapsdelning är kritisk för kunskapsskapande, 
organisationens lärande och för att förbättra prestationer (Ipe, 2003). Kunskap i organisationer 
tenderar att vara svår att mäta, definiera och hantera särskilt då kunskapen ofta är nära 
anknuten till de individer som besitter den (Davenport & Prusak, 1998). Individens kunskap 
måste förflyttas till gruppnivå och till organisationen som helhet för att kunna användas för att 
nå organisationen mål (Nonaka & Takeuchi, 1995). Individer har alltid skapat och delat 
kunskap mellan sig i organisationer och därför ansågs det länge vara en automatisk process på 
arbetsplatsen. Det har emellertid visat sig att kunskapsdelning inom organisationer är en 
komplicerad, mångsidig process (Ipe, 2003).  
 
Kunskapsdelning sker i organisationer vare sig processen styrs eller inte. Dock söker sig 
personen som behöver hjälp med något oftast inte till den som är bäst på ämnet utan till den 
person som finns in närheten eller som man känner som är tillräckligt insatt i ämnet. Ju större 
organisationen är desto mindre chans är det att den som befinner sig i närheten eller som man 
känner är den som är expert, antagligen finns denne någon annanstans i organisationen. När 
det handlar om en konkurrenssituation så är tillräckligt insatt inte alltid bra nog. Ett 
tillverkningsbolag som inte har kontroll över sina komponenter kan inte uppnå någon 
konkurrensfördel, detsamma gäller för företag som inte har uppsikt över sina kunskaps-
komponenter, speciellt eftersom kunskap är svår att ersätta (Davenport & Prusak, 1998).  
 
Trots att kunskap finns på flera nivåer inom organisationen så är tillvaratagandet av 
individens kunskap nödvändig för skapandet, spridningen och hanteringen av kunskap på alla 
övriga nivåer inom organisationen (Ipe, 2003). Individer använder den kunskap de besitter i 
sitt dagliga arbete och om inte organisationen kan underlätta delningen av denna kunskap med 
andra så är det troligt att organisationen går miste om denna kunskap när individuella 
anställda slutar (Gupta & Govindarajan, 2000). Även om individer stannar inom 
organisationen så kan man varken inse eller använda sig av deras kunskap om det inte ges 
möjligheter för individen att dela kunskapen med andra i organisationen (Weiss, 1999; se Ipe, 
2003). 
 
En organisations förmåga att på ett effektivt sätt få en hävstångseffekt av dess kunskap beror 
till stor del på personerna som skapar, delar och använder kunskapen. Denna hävstångseffekt 
kan bara uppnås om personerna kan dela med sig av sin kunskap och ta till sig av andras 
kunskap (Ipe 2003).  
 
Nonaka och Takeuchi (1995) uppmärksammade tidigt vikten av individuella anställda för 
kunskapsgenerering och menar att organisationer inte kan skapa kunskap utan individer. 
Generering av kunskap är en process där den kunskap som individer besitter förstärks och 
internaliseras som en del av organisationens kunskapsbas. Kunskap utvecklas genom 
interaktionen mellan individer på olika nivåer i organisationen. Delas inte individuell kunskap 
med andra individer och grupper får kunskapen bara en marginell effekt på organisationens 
effektivitet  (Nonaka & Takeuchi 1995). 
 
 
 



 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 23

3.4 Faktorer som påverkar kunskapsdelning 
 
För att i analysen kunna besvara våra frågeställningar om det finns skillnader mellan 
kunskapsdelningen i revisions- och konsultverksamhet och i så fall varför, kommer vi i detta 
avsnitt att föra en diskussion kring de huvudsakliga faktorerna som enligt författare på 
området påverkar kunskapsdelningen mellan individer i organisationer.  
 
Vi tar vår utgångspunkt i den uppdelning som Ipe (2003) gör över de huvudsakliga faktorerna 
som påverkar kunskapsdelningen mellan individer i organisationer. Dessa är: 
 

• Typ av kunskap 
• Möjligheter att dela kunskap  
• Motivation att dela kunskap 
• Arbetskultur  
 

Faktorerna sammanfattas i diagrammet nedan, och kommer att behandlas mer i detalj näst-
kommande stycken. 

 

 

  

INDIVID 

INDIVID 

INDIVID 

Typ av 
kunskap 

Motivation  
att dela  

kunskap 

Möjligheter  
att dela  
kunskap 

Kunskaps- 
delning 

Arbets- 
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Arbets- 
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Arbets- 
kultur 

Figur 3: Faktorer som påverkar kunskapsdelningsprocessen mellan individer (Ipe 2003:352) 
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3.4.1 Typ av kunskap 
 
Kunskap existerar i både tyst och explicit form. Med den ökade förståelsen för vikten av 
kunskap i organisationer så har man börjat värdera olika typer av kunskap olika. Typen av 
kunskap samt värdet som den tillskrivs har en signifikant påverkan på det sätt som kunskap 
delas i organisationen. Eftersom tyst kunskap tenderar att vara svårare att dela så är en stor 
andel tyst kunskap i en organisation ett naturligt hinder för kunskapsdelning. Explicit kunskap 
har en naturlig fördel vad gäller att kunna delas relativt lätt mellan individer. Detta medför 
dock inte att den är lätt att dela inom organisationen. Weiss (1999; se Ipe, 2003) menar att 
möjligheten att artikulera kunskap inte bör likställas med möjligheten för andra i 
organisationen att använda den. Den explicita rationaliserade kunskapen som under 
Begreppsdefinitioner beskrevs som generell, omgivningsoberoende, standardiserad och 
offentlig är lättare att dela än den explicita lagrade kunskapen. Eftersom den har skiljts från 
originalkällan och är oberoende av specifika individer så är den lätt att dela och tillgänglig för 
de som söker den. Explicit lagrad kunskap, däremot, som är personaliserad, 
omgivningsberoende och applicerbar på ett smalt område, är inte lika lätt att dela mellan 
individer (Ipe, 2003).  
 
Oavsett om kunskap är explicit eller tyst så påverkar det värde som kunskapen tillskrivs, hur 
och om individer väljer att dela kunskap. Kunskap ses alltmer som kommersiellt värdefull 
vilket leder till fokus på ägarskapet (Andrews & Delahaye, 2000). Om individer betraktar den 
kunskap som de besitter som en värdefull tillgång så påverkas kunskapsdelningsprocessen av 
deras beslut om när och med vem de vill dela kunskap samt vilken kunskap de vill dela. I 
situationer där kunskapen värderas högt så tenderar individer att känna ett känslomässigt 
ägande av kunskapen eftersom kunskapen är knuten till status, karriärmöjligheter och 
individens rykte (Ipe, 2003). I organisationer där en individs kunskap är dennes främsta 
värdekälla till företaget kan kunskapsdelning leda till att individens upplevda värde minskar 
vilket i sin tur leder till motstånd till att delta i kunskapsdelningsaktiviteter (Empson, 2001).  
 
Ju mer rik och tyst kunskapen är desto viktigare är det att låta individer dela kunskapen 
genom direktkontakt, vilket kan främjas genom tekniska medel. Däremot är det inte lämpligt 
att försöka lagra själva kunskapen med hjälp av teknologi. Det omvända förhållandet gäller 
för explicit kunskap, som kan lagras mer framgångsrikt med hjälp av teknologi (Davenport & 
Prusak, 1998).  

3.4.2 Möjligheter att dela kunskap 
 
Möjligheter att dela kunskap i organisationer kan vara både formella och informella. Formella 
möjligheter kan exempelvis vara strukturerade arbetsgrupper, utbildningsprogram och 
databaserade system som underlättar kunskapsdelning. Dessa ger individer ett strukturerat sätt 
att dela kunskap som i sin tur tenderar att vara explicit. Fördelen är att dessa formella 
möjligheter når ut till ett stort antal individer och tillåter en snabb spridning av delad kunskap. 
(Ipe, 2003) Davenport och Prusak (1998) ger exempel på aktiviteter som främjar 
kunskapsdelning i organisationer. Mässor för spontana samtal och erfarenhets- och 
informationsutbytesmöjligheter är ett sådant exempel, och även så kallade corporate picnics 
som är arrangerade men till sin karaktär informella träffar utanför arbetsplatsen. De talar 
också om mentorskapssystem som en möjlighet till kunskapsdelning, och menar med detta 
utbyte av erfarenheter över såväl ålders- som organisationsnivåer.  
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Informella möjligheter innefattar personliga relationer i form av sociala nätverk som 
underlättar kunskapsdelning. Dessa främjar direkt kommunikation vilket ökar uppbyggandet 
av respekt och tillit, vilket i sin tur är en kritisk faktor för kunskapsdelning (Ipe, 2003). Om 
informella samtal på arbetsplatsen skriver även Webber (1993). Han hävdar att den största 
delen av konversationen vid vattenautomaten eller fikarummet handlar om jobb och om att 
bolla idéer och lösningar, ofta i form av diskussioner kring projekt. ”In the new economy, 
conversations are the most important form of work. Conversations are the way knowledge 
workers discover what they know, share it with their colleagues, and in the process create 
new knowledge for the organization” (Webber, 1993:28).  
 
Liebowitz (2000) hävdar att kunskapsdelning kräver en passande organisationsstruktur, och 
att det motsatta förhållandet kan hindra kunskapsdelning. Han menar att en struktur som 
uppmuntrar till smalt tänkande och maximering av den egna nyttan för avdelningar och 
divisioner hindrar kunskapsdelning. Denna suboptimering kan nämligen leda till att 
information och kunskap undanhålls från andra avdelningar eller divisioner.  
 
Andra faktorer som kan utgöra hinder för kunskapsdelning är brist på tid och mötesplatser. 
Tid och mötesplatser skapas genom att bestämma tider och platser där kunskapsdelning kan 
äga rum, som exempelvis mässor, konferenser och andra mötestillfällen (Davenport & Prusak, 
1998). 

3.4.3 Motivation att dela kunskap 
 
Kunskap är intimt förknippad med individers ego och arbete och därför delar inte individer 
kunskap utan stark personlig motivation. Motiverande faktorer som påverkar kunskapsdelning 
kan vara både interna och externa (Ipe, 2003). Interna faktorer innefattar den uppfattade makt 
som är knuten till kunskapen och den ömsesidighet som delning resulterar i. Externa faktorer 
inkluderar relationen med mottagaren av kunskapen och belöningar som är knutna till 
kunskapsdelning.  
 
Det faktum att kunskap anses mer och mer viktigt i organisationer samt det ökade värdet som 
individer med rätt sorts kunskap tillskrivs bidrar till att skapa en föreställning av makt kring 
kunskap. Om individer anser att makt kommer från kunskapen de besitter så kan detta leda till 
motvilja att dela kunskap. I en konkurrenssituation så kan undanhållande av kunskap från dem 
som betraktas som konkurrenter vara användbart för att nå ens mål. (Ipe, 2003) 
 
Ömsesidighet, eller det ömsesidiga tagandet och givandet av kunskap kan underlätta 
kunskapsdelning om individer ser att det ökade värde som de får beror på den utsträckning 
som de delar med sig av sin egen kunskap med andra (Ipe, 2003). För att ömsesidighet ska 
motivera till kunskapsdelning så måste individen kunna förutsäga att delningen kommer att 
vara givande, även om de inte vet exakt hur utfallet kommer att bli. En negativ aspekt av 
ömsesidighet är rädslan för utnyttjande vilket enligt Empson (2001) är ett allvarligt hot mot 
kunskapsdelning mellan individer. Denna rädsla uppkommer då individer upplever att de 
delar med sig värdefull kunskap utan att själv få några fördelar.  
 
Relationen med mottagaren påverkas av tillit. Enligt Kramer (1999) så växer hinder för tillit 
fram ur uppfattningen om att andra utnyttjar situationen eller inte bidrar lika mycket, vilket i 
sin tur skapar motvilja till att börja eller fortsätta att dela kunskap med andra. Om tillit inte 
finns så är formella kunskapsdelningsaktiviteter otillräckliga för att uppmuntra individer att 



 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 26

dela kunskap. Miljöer med mycket konkurrens har ännu mer kunskapsdelningsproblem som 
härstammar ur tillitsfrågan.  
 
Kunskapsdelningsprocessen påverkas även av faktiska och upplevda belöningar och påföljder 
knutna till kunskapsdelning. Delningen är positivt relaterad till belöningar och negativt 
relaterad till påföljder. Belöningar har visat sig vara viktiga för att kunskapsstyrningsinitiativ 
inom organisationer skall vara framgångsrika (Ipe, 2003). Belöningar har också visat sig vara 
viktiga för kunskapsdelning via intranät och vid skapandet och bevarandet av 
kunskapsnätverk. Gupta och Govindarajan, (2000) menar att stora förändringar måste göras i 
incitamentssystemen för att uppmuntra individer att dela sin kunskap, särskilt i databaserade 
nätverk. 
 
Vissa författare anser att belöningar och incitament är nödvändiga för kunskapsdelning medan 
andra anser att belöningar i sig inte är tillräckligt för att motivera till kunskapsdelning bland 
individer. En syn är att yrkesutövande individer deltar i kunskapsdelningsaktiviteter som följd 
av den inre belöningen som kommer ur arbetet i sig. En annan syn är istället att systemet inte 
kan upprätthållas enbart med stöd av materiella belöningar om inte 
kunskapsdelningsaktiviteterna hjälper de anställda att uppnå sina egna mål. Davenport och 
Prusak (1998), däremot anser att ökad status och belöningar till kunskapsägare som delar med 
sig av sin kunskap utgör förutsättningar för kunskapsdelning, och att det därför är viktigt att 
utvärdera prestationer och ge incitament baserade på just kunskapsdelning.   

3.4.4 Arbetskultur 
 
Faktorerna ovan är alla viktiga för att förstå på vilket sätt kunskapsdelning sker mellan 
individer men dessa faktorer påverkas i sin tur av kulturen på arbetsplatsen.  
 
Organisationskultur ses mer och mer som en huvudsaklig barriär mot effektiv 
kunskapsgenerering, delning och tillämpning (Ipe, 2003). Oavsett vad organisationen gör för 
att hantera kunskap så är organisationskulturens påverkan betydande eftersom organisationer i 
grund och botten är kulturella enheter. Kulturen speglas i organisationens normer, värderingar 
och aktiviteter. Flera aspekter av organisationskulturen påverkar kunskapsdelning. Kulturen 
kontrollerar relationen mellan de olika nivåerna av kunskap inom organisationen, den skapar 
en kontext för social interaktion och den formar antaganden om vilken kunskap som är viktig. 
(De Long & Fahey, 2000) Organisationens vision är en viktig komponent inom 
organisationskulturen eftersom den bidrar till att forma organisatoriska värderingar. 
Kunskapsdelning påverkas bland annat av vilken typ av kunskap som värderas högt, känslan 
av engagemang och medverkan bland de anställda, och värderingar så som tillit och öppenhet 
(Ipe, 2003). Kunskapsdelningsprocesser skadas av normer som förespråkar individuellt 
ägandeskap av kunskap eftersom “organizational culture orients the mindset and action of 
every employee” (Nonaka & Takeuchi, 1995:167). De skadas också av en kultur som värderar 
personlig teknisk expertis framför kunskapsdelning (Liebowitz 2000).  
 
Det finns många kulturella faktorer som begränsar kunskapsdelning, som saktar ner, hindar 
och urholkar den kunskap då den försöker röra sig genom organisationen (Davenport & 
Prusak, 1998). Brist på tillit är en av dem, och för att förhindra denna föreslår författarna att 
man etablerar relationer i organisationen genom att uppmuntra till mycket direktkontakt 
mellan individerna. Något annat som tros hindra kunskapsdelning är olika kulturer, vokabulär 
och referensramar i organisationen. Det är i detta avseende viktigt att skapa en gemensam 
grund genom exempelvis utbildning, diskussioner, grupperingar eller till och med 
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jobbrotation. En annan fara i organisationer kan vara tron att kunskap är exklusiv för vissa 
grupper. Detta synsätt kan motverkas genom att uppmuntra till ett icke-hierarkisk 
förhållningssätt till kunskap, och framhålla att kvalitén på idéerna är viktigare än källans 
status. Den sista faktorn som författarna nämner, är intolerans mot misstag och behov av 
hjälp. Sådan intolerans kan undvikas genom att man accepterar och belönar misstag som 
uppkommer till följd av kreativitet och samarbete, det är viktigt för individerna att veta att 
deras status inte förloras på grund av att de inte är kunniga inom alla områden. 
 
Tabellen nedan ger en sammanvägd bild av ovanstående resonemang. Observera att ett flertal 
av de underliggande faktorerna såsom tillit och intern konkurrens överlappar varandra och 
därför är hänförliga till fler än en kategori. Vi kommer således att behandla dem även i andra 
sammanhang än de som visas i tabellen.   
Tabell 2: Faktorer som påverkar kunskapsdelningen mellan individer 

• Intern konkurrens 
• Kontroll
• Försvar av makt 

• Makt 
• Ömsesidighet
• Ökad status och belöningar
• Relationer

Motivation att dela 
kunskap

• Brist på tillit
• Olika kulturer, vokabulär och 
referensramar
• Intolerans mot misstag och behov av 
hjälp
•Tron att kunskapen är exklusiv för 
vissa grupper
• Värdering av personlig teknisk 
expertis framför kunskapsdelning

• Tillit
• Öppenhet 
• Engagemang
• Värdering av kunskapsdelning framför 
personlig teknisk expertis

Arbetskultur

• Suboptimering 
• Brist på tid
• Brist på mötesplatser

Informella:
• Spontana diskussioner
• Sociala nätverk 
• Informella träffar
• Personliga relationer
Formella:
• Mentorskapssystem  
• Möten 
• Kunskapsdagar 
• Utbildning 
• Strukturerade arbetsgrupper
• Datasystem

Möjligheter att dela
kunskap

• Tyst kunskap 
• Explicit lagrad kunskap 

• Explicit rationaliserad kunskapTyp av kunskap

FörsvårarUppmuntrar
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3.5 Styrning av kunskapsdelning  
 
Det finns enligt Hansen et al. (1999) två huvudsakliga strategier för styrning av 
kunskapsdelning i företag; kodifiering och personalisering, vilka beskrivs nedan. För att i vår 
slutsats kunna svara på frågan om det finns skillnader i kunskapsstyrning mellan konsulter 
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och revisorer måste vi först identifiera vilken typ av kunskapsstyrningsstrategi som enligt 
teorin är tillämpbar för de olika professionskategorierna.  
 

3.5.1 Kodifiering 
 
Tillämpningen av kodifiering innebär att “Knowledge is carefully codified and stored in 
databases, where it can be accessed and easily used by anyone in the company” (Hansen et 
al., 1999:107). Vidare kan kodifieringen förklaras som artikulering och uttryck av kunskap 
genom ett gemensamt språk eller terminologi, som gör den kollektiva kunskapen bredare än 
varje enskild individs kunskap för sig (Balconi & Amman, 2004).  
 
Målet med kodifiering är att kunskapen ska kunna återanvändas i företaget. Detta genomförs 
genom en ”people-to-documents”-process (Hansen et al., 1999), vilket innebär att kunskapen 
görs individoberoende i och med att den förs in i ett dokumentshanteringssystem. Kunskapen 
reproduceras utifrån den individ som utvecklat kunskapen för att sedan återanvändas av andra 
i olika syften. Genom att kunskap blir kodifierad kan andra individer i företaget ta del av den, 
utan att behöva kontakta individen som utvecklat kunskapen i fråga. Detta innebär att kunskap 
kan återanvändas till en för företaget liten kostnad. 
 
Vilka är då förutsättningarna för att kodifiering ska kunna tillämpas? Ett första grundläggande 
kriterium är att kunskapen är av sådan natur att den är möjlig att kodifiera, alltså göras 
organiserad, explicit, rörlig och lättförståelig (Davenport & Prusak 1998). Tidigare i 
Begreppsdefinitioner diskuterades begreppen tyst och explicit kunskap. De båda typerna av 
kunskap har olika förutsättningar att kodifieras. En grundregel kan sägas vara att all kunskap 
för vilken det finns någon slags metodbok eller manual, kan betraktas som kodifierbar. En 
sådan metodbok kan i sin tur identifieras genom att det finns modeller eller en viss 
terminologi genom vilken kunskapen kan beskrivas (Johnson et al., 2002). Slutsatsen av detta 
blir således att tyst kunskap inte kan kodifieras i samma utsträckning som explicit, eftersom 
den sällan går att beskriva med hjälp av allmänna modeller. Den tysta kunskapen, som 
karaktäriseras av ett lärande som ägt rum under en lång tid, är i princip omöjlig att 
reproducera med hjälp av en databas. Till skillnad från explicit kunskap, där allmänna regler 
är lätta att urskilja, är det när det gäller tyst kunskap svårt att skilja regler från individens egna 
handlingar. Som exempel på tyst kunskap som inte lämpar sig för kodifiering kan nämnas 
detaljerade beskrivningar på att cykla eller rida (Davenport & Prusak 1998). Anledningen är 
att dessa aktiviteter, även om de kan beskrivas med ord i en databas, lämpligen lärs ut mer 
effektivt på andra sätt än skriftligen.  
 
Att kunskap är kodifierbar i enlighet med ovan nämnda kriterier, är emellertid inte tillräckligt 
för att den ska vara tillämpbar i företaget. Att kodifierad kunskap ska tillämpas regelbundet 
kräver att koderna för kunskapen i fråga är allmänt accepterade, samt att de faktiskt är möjliga 
att tolka för dem som avser använda kunskapen. Det är också av stor vikt att olika individers 
tolkningar av samma kunskap mer eller mindre överensstämmer med varandra (Cowan et al., 
2000). Denna princip tangerar också principen om användbarhet, som motsats till 
fullständighet. När man talar om kodifierad kunskap, menar man nämligen att ”Relevance is 
far more important than completeness” (Patricia Seemann, citerad av Davenport & Prusak 
1998:69). Att kodifiera all kunskap i ett företag vore inte bara en enorm, utan också en lönlös 
uppgift eftersom kostnaden då skulle överstiga nyttan. Vägledande i tillämpningen av 
kodifieringssättet måste vara just användbarhet, eftersom syftet med kodifiering trots allt är att 
omvandla kunskap till en form som gör den användbar (Davenport & Prusak 1998). 
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Hur tar sig då kodifiering uttryck i praktiken? Det finns många olika sätt att kodifiera 
kunskap, eftersom det i hög grad bland annat beror på hur företagets datasystem är uppbyggt 
och integrerat i verksamheten. Emellertid är ett allmänt tillvägagångssätt att den information 
man vill lagra rensas från sådant som anses kundspecifikt och av känslig karaktär, så att 
återstående information kan utvecklas till så kallade kunskapsobjekt i form av intervjuguider, 
arbetsbeskrivningar, benchmark-information och dylikt (Hansen et al., 1999).  
 

3.5.2 Personalisering 
 
Personalisering kan i mångt och mycket betraktas som en motsats till den ovan beskrivna 
kodifieringen. Till skillnad mot kodifiering, så fokuserar personalisering på "(...) dialogue 
between individuals, not knowledge objects in a database" (Hansen et al., 1999: 108). Vidare 
genomförs personalisering genom en så kallad ”person-to-person”-process, alltså med stort 
fokus på direktkontakt mellan individer. Genom att diskutera ”fram och tillbaka” kring ett 
visst problem till vilket man vill finna en lösning, kan individer kollektivt uppnå en djupare 
kunskap, och detta är också syftet med personalisering (Hansen et al., 1999). 
 
Förutom genom direktkontakt på arbetsplatsen, utförs personalisering genom andra former av 
kontakt såsom telefon, e-mail och videkonferenser. Medan kodifiering förutsätter stora 
investeringar i datasystem, så utgörs den huvudsakliga investeringen för personalisering av att 
bygga upp nätverk av individer. Emellertid förekommer även här systematisk elektronisk 
hantering av dokument, även om systemet inte fyller samma syfte som vid kodifiering. 
Snarare än att skapa kunskapsobjekt syftar datasystemet till att tillhandahålla information om 
vilka individer som besitter vilken typ av kunskap, för att underlätta en senare direktkontakt 
(Hansen et al., 1999).  
 
Som vi tidigare har konstaterat, så lämpar sig kodifiering främst för explicit kunskap som kan 
förklaras och föras vidare med hjälp av koder. Personalisering, däremot, ger möjlighet till att 
även dela tyst kunskap individer emellan. Detta sker genom att individer länkas ihop och 
tillåts interagera på ett sätt så att den tysta kunskap de besitter kan delas, bland annat genom 
konversation (Hansen et al., 1999). 
 

3.5.3 Tillämpning av kunskapsstyrningsstrategi utifrån professionskategori  
 
Många skillnader har konstaterats mellan kodifiering och personalisering. Den förstnämnda 
syftar till att tillhandahålla snabb, återanvänd information, medan den andra kanaliserar 
individuell expertis. Den ena är lämplig för explicit kunskap, medan den andra även passar för 
sådan kunskap som kategoriseras om tyst. Innebär detta då att det som är styrande i ett 
företags val mellan dessa två är den typ av kunskap som dominerar i verksamheten? Creplet et 
al. (2001) menar just detta, att det finns empiriska belägg för ett samband mellan de tjänster 
som företaget erbjuder, den typ av kunskap som krävs för att utföra dessa tjänster, och den 
kunskapsstyrningsstrategi som tillämpas i företaget. Deras resonemang bygger på en 
uppdelning av management consulting-företag i konsulter och experter, utifrån den kunskap 
som primärt krävs för att utföra företagets tjänster.  
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Konsulter definieras på följande sätt (Creplet et al. 2001): 
• Hanterar problem som är väldefinierade 
• Kunskapen utgörs av förmågan att använda speciella verktyg i välkända sammanhang 
• Har tillgång till precisa manualer eller kodböcker (metoder)   
• Individens egen erfarenhet från tidigare liknande situationer utgör en referens för att 

samla best practice som sedan kan tillämpas 
• Explicit/kodifierad kunskap ligger till grund för kunskapsutveckling 

 
Experter definieras på följande sätt (Creplet et al. 2001): 

• Hanterar problem som är snabbt uppkomna och oklara 
• Kunskapen utgörs av förmågan att finna situationsspecifika och skräddarsydda 

lösningar 
• Har inte tillgång till kodböcker eller manualer, då standardiserade manualer  i form av 

metodik inte är applicerbara på de problem som hanteras 
• Individen utvecklar en egen talang för att skapa ny kunskap som kan tillämpas för att 

hantera nya situationer 
• Både explicit/kodifierad och tyst kunskap ligger till grund för kunskapsutveckling 

 
En huvudsaklig skillnad mellan de två kategorierna är att experter verkligen skapar ny 
kunskap som inte existerade innan dennes intervention, medan konsulter kan skapa ny 
kunskap men denna skulle vara en bieffekt eftersom kunskapsgenerering sker i marginalen av 
de processer som konsulten implementerar. En konsult uppdaterar sin kompetens dels genom 
specialiserad litteratur, dels genom att deltaga i specialiserade kurser, både interna och 
externa. 
(Creplet et al., 2001). 
 
Ovan nämnda skillnader mellan konsulter och experter innebär också att olika strategier för 
kunskapsstyrning är lämpliga för respektive kategori. Konsulter som tillhandahåller tjänster 
av en standardiserad karaktär använder sig främst av kodifierad kunskap, varför också 
kodifiering anses vara lämplig för kunskapsstyrning. Experter, däremot, vars tjänster kan 
klassas som skräddarsydda lösningar använder sig av både kodifierad och tyst kunskap i sitt 
arbete vilket gör det lämpligt att anamma personalisering (Creplet et al. 2001). Det är 
emellertid viktigt att poängtera att inget av dessa två sätt används uteslutande i något företag, 
utan oftast i kombination. Enligt Hansen et al. (1999) så dominerar antingen kodifiering eller 
personalisering, och det andra fungerar som ett komplement. En preliminär fas av kodifiering 
är alltid nödvändig för att tillåta företaget att bevara immateriella tillgångar som grundats i 
erfarenheter. Efter denna fas varierar strategin beroende på företag och sträcker sig från att 
fullt kodifiera kunskap till att bibehålla den som tyst kunskap. (Creplet et al. 2001) 

3.5.4 Modeller för kunskapsstyrning 
 
För att kunna besvara frågan om och hur de befintliga kunskapsdelningssystemen i de olika 
professionskategorierna skulle kunna förbättras ska vi nu titta närmare på vilka modeller för 
kunskapsstyrning som rekommenderas i teorin. 
 
Bhatt (2002) föreslår olika modeller och strategier för kunskapsstyrning, där han framhåller 
vikten av individuell kunskap och expertis i företaget. Hans resonemang exemplifieras genom 
problemlösning i professionella tjänsteföretag där individernas interaktion är en viktig faktor i 
det dagliga arbetet. Komplexa situationer där det finns ett beroende mellan olika uppgifter och 
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problem, och där individen inte har tillräcklig kompetens för att lösa problemet, förutsätter att 
det finns ett samarbete med andra individer där kunskap och erfarenheter kan delas. Speciellt 
för professionella tjänsteföretag är att de anställda ofta har spetskompetens inom ett specifikt 
område. Så länge problemet finns inom individens eget kompetensområde krävs ingen 
interaktion med andra individer. Emellertid ser situationen annorlunda ut när uppgiften eller 
problemet i fråga för att lösas kräver kompetens från olika områden. Då behöver individen, 
förutom tillgång till organisatorisk kunskap, interagera med andra individer för att kunna ta 
del av deras kunskap och expertis (Bhatt, 2002). Detta illustreras av modellen nedan: 
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U
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Figur 4: Relationen mellan individuell och organisatorisk kunskap (Bhatt, 2002:34) 

 
Modellen visar förhållandet mellan grad av interaktion och grad av komplexitet i uppgift eller 
problem. Dessa två koncept resulterar i fyra olika kunskapskategorier genom vilka företag kan 
genomföra de uppgifter som karaktäriserar dess verksamhet (Bhatt, 2002); 
 
1 – Individens omdöme  
Under omständigheter med låg interaktion mellan individer och rutinmässiga och oklara 
uppgifter, är det troligt att individen uppmuntras att använda sitt eget omdöme för att lösa 
uppgiften på plats och på egen hand, istället för att be om hjälp uppifrån i hierarkin. Fokus är 
då således på individens omdöme (Bhatt, 2002).  
 
2 – Individens expertis 
Även i denna ruta är graden av interaktion mellan individer låg, men uppgifterna är icke-
rutinmässiga och oklara. Dessa uppgifter kan inte lösas av alla i organisationen, då de kräver 
en viss kompetens. Av denna anledning uppmanas individer i organisationer som konfronteras 
med dessa uppgifter eller problem att ta hjälp av den expertis som finns på området i form av 
experter i organisationen. Denna form av expertishjälp bör man dock skilja från att skicka 
problem högre upp i hierarkin för lösning. Det senare anses nämligen vara ett oönskat sätt att 
lösa problem, då det antas ta förhållandevis lång tid (Bhatt, 2002).  
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3 – Samarbete med andra individer  
I denna ruta är graden av interaktion hög och uppgifterna som löses oklara. Under dessa 
förhållanden är det nödvändigt att individer regelbundet delar sin expertis och kunskap med 
andra individer för att de olika individernas uppgifter ska kunnas koordineras i samklang med 
varandra. Här är det emellertid omöjligt för ledningen att bestämma regler för interaktion och 
kunskapsdelning, eftersom bara en del av den tysta kunskapen eller expertisen är 
internaliserad i organisationen, den andra delen finns hos individen. Vad däremot ledningen 
kan och bör göra, är att försöka skapa gemensamhet mellan organisatorisk och individuell 
kunskap, vilket kan göras genom att individerna ges incitament att dela sin kunskap för att 
därmed öka den organisatoriska kunskapsbasen. Då förhållanden med hård konkurrens 
omöjliggör förutsägbarhet i vilken typ av kunskap som behövs för att lösa en viss uppgift, så 
skapar individer ofta en egen informell krets där de har tillång till nödvändig expertis vid 
behov. Som ett konkret exempel på detta kan nämnas databaser med diskussionsfora. Denna 
typ av interaktion är nödvändig för kunskapsdelning i verksamheter med stor geografisk 
spridning. (Bhatt, 2002)  
 
4 – Formella regler och procedurer 
Graden av interaktion är i denna ruta hög, medan uppgifterna till sin natur är rutinmässiga och 
väldefinierade. Under dessa omständigheter tenderar organisationer att följa formella regler 
och procedurer, och hit kan de flesta problem som traditionella företag möter härledas. 
Kunskapen i denna ruta bestäms utifrån organisatoriska rutiner, och de faktorer som ska 
försäkra att organisationen på ett effektivt sätt koordinerar sina arbetsprocesser och uppgifter 
är just organisationens regler, procedurer och formella strukturer. (Bhatt, 2002) 
 
Av ovanstående beskrivning av modellen kan utläsas att just interaktion mellan individer är 
ett nyckelord. Ju större och mer frekvent interaktionen är mellan individer i en organisation, 
desto mer av den individuella kunskapen förs över till organisationsnivå. Med andra ord så 
skapas den kunskap som internaliseras i organisationen inte av någon enskild individ, utan 
genom många individers interaktion. (Bhatt, 2002) 
 
Den individuella kunskapen eller expertisen kan, som modellen visar, användas för att lösa 
organisatoriska problem. Det är emellertid viktigt att poängtera att organisationen aldrig kan 
göra anspråk på individens kunskap. Just detta gör att organisationen är utsatt i det avseendet 
att individuell kunskap är rörlig, liksom individen. Att anställa individer med olika 
spetskompetens innebär således inte att den organisatoriska potentialen för problemlösning 
används fullt ut. (Bhatt, 2002) 
  
För att värdefull organisatorisk kunskap ska kunna bildas genom interaktion mellan individer 
är det viktigt att individerna faktiskt har rätt kompetens och kunskap. Det är ledningens 
uppgift att tillse att individerna i organisationen kontinuerligt uppdaterar sin kunskap genom 
att interagera med individer som har annan spetskompetens. Nästa modell visar vilka 
styrmodeller som är lämpliga för respektive av de tidigare nämnda kunskapstyperna. (Bhatt, 
2002) 
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Figur 5: Strategier för kunskapsstyrning (Bhatt, 2002:36, egen bearbetning) 

 
1 – Tillhandahålla utbildning 
Här utgörs ledningens främsta utmaning av att bemyndiga individerna genom att 
tillhandahålla arbetsrelaterad utbildning. Genom sådan utbildning kan de helt på egen hand 
lösa de rutinmässiga problem som karaktäriserar denna ruta. Individer ska även utbildas i att 
hantera rutinmässiga arbetsprocesser, både allmänna och specifika för en viss uppgift. (Bhatt, 
2002) 
 
2 – Balansera expertis och kreativitet 
I denna ruta bör ledningens främsta mål vara att motivera och ”ge näring” åt individernas 
expertis. Det innebär att erbjuda såväl ”morötter” för nya utmaningar som belöningar för 
ansvarstagande. Experter i detta avseende, som vi tidigare konstaterade, är mobila och kräver 
stor frihet i sin yrkesutövning. Det är emellertid viktigt att ledningen lyckas balansera 
organisationens behov och experters kreativitet. En risk med experter är annars att de 
fokuserar på sina egna mål och agenda utan att ta tillräcklig hänsyn till organisationens mål i 
sitt arbete. Ledningen måste därför hitta sätt att balansera organisationens och expertens 
behov på något sätt, men utan att styra experten för hårt. En bra balans här skulle vara att 
uppmuntra till risktagande men samtidigt formulera riktlinjer gällande resurs- och tidsåtgång 
och så vidare. (Bhatt, 2002) 
 
3 – Främja samarbete 
I denna ruta utgör självorganiserade team och sociala samarbeten bra former för att öka 
kunskapsbasen. Dessa kan främjas genom exempelvis nätverksaktiviteter med brainstorming, 
det vill säga aktiviteter där många olika kunskapsperspektiv kommer fram. (Bhatt, 2002) 
 
4 – Utvärdera och följa upp regler och procedurer 
Här är den största utmaningen för ledningen att göra informationen tillgänglig för individerna 
i organisationen. Detta sker genom att regler och procedurer kodifieras till ett sådant format 
att de blir lättillgängliga. Brister i tydlighet och ordning kan leda till att individerna själva 
tolkar innehållet på ett felaktigt sätt. Konkreta styrmedel i denna ruta är automatisering och 
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standardisering av uppgifter. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera regler, procedurer och 
policies, för att hela tiden anpassa sig efter omgivningen, och sådana aktiviteter ligger också 
inom denna ruta. (Bhatt, 2002)  
 
Bartol och Srivastava (2002; se Ipe, 2003) ser ett förhållande mellan typ av kunskapsdelning 
och belöningssystem och identifierar fyra kunskapsdelningsmekanismer: individuellt bidrag 
till databaser, formell interaktion inom och mellan arbetsgrupper, kunskapsdelning mellan 
arbetsenheter och kunskapsdelning genom informell interaktion. De anser att monetär 
belöning bör användas inom de tre första mekanismerna för att uppmuntra kunskapsdelning, 
medan den fjärde bör belönas med immateriella incitament så som framhävd expertis och 
erkännande av individer.  
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4 EMPIRISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel kommer resultatet av våra empiriska undersökningar att presenteras. Vi 
benämner det med samlingsbegreppet empiriska utgångspunkter då det, tillsammans med 
våra teoretiska utgångspunkter, kommer att lägga grunden till vår analys. Vi har valt att 
presentera det empiriska materialet i två block där vi har gjort en uppdelning mellan 
revisorer och konsulter med syftet att fånga helheten i respektive yrkeskategori. 
 

4.1 Revisorer 
 
”Vi har ju ständigt krav på debitering och det, tycker jag, är en motsättning vad gäller 
kunskapsdelning. Det gör ju att man hela tiden känner krav på att prestera, det är lite av ett 
dilemma enligt min åsikt.” 

Källa: A 

4.1.1 Presentation  
 
A arbetar som revisor på en av Sveriges största revisionsbyråer sedan fyra år tillbaka. Hon 
arbetar främst med medelstora företag, men ibland även med små och stora och dessutom en 
del med koncerner.  
 
B har jobbat i branschen i tio år och blev auktoriserad för några år sedan. Han jobbar på en av 
Sveriges största revisionsbyråer sedan några år tillbaka och arbetar framför allt med små och 
medelstora bolag. 
 
C jobbar på en av Sveriges största revisionsbyråer. Han har arbetat i branschen i fyra år och 
jobbar främst med små och medelstora bolag. 
 

4.1.2 Möjligheter att dela kunskap 
 
Källa vid behov av snabb hjälp 
 
För att få en bild av vilka kunskapskällor som är viktiga för revisorer vid ett snabbt 
uppkommet behov av hjälp, ställdes frågan var de i första hand skulle vända sig om de snabbt 
behövde hjälp med att lösa ett speciellt problem. A svarade att hon först och främst skulle 
vända sig till de seniora kollegorna om hon behövde hjälp snabbt. Om hon däremot hade tid 
på sig och inte upplevde någon tidspress så tror hon att hon istället skulle försöka finna 
lösningen genom att söka i böcker och databaser. Att rådfråga en kollega kan för A i konkreta 
termer innebära att hon går några rum bort och frågar någon som hon bedömer är lämpad att 
svara på frågan. Även om det inte finns så många experter på kontoret, så anser hon sig veta 
väl vilka som är duktiga på vilka områden, och således vilka som kan svara på vissa frågor. 
Hon upplever också att viljan att hjälpa till och svara på frågor är stor i företaget och att 
stämningen är god i den meningen att man ställer upp om man blir uppsökt för att besvara en 
viss fråga.  
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Även C svarade att han utvecklas genom att lära av kollegor, han vänder sig liksom A till sina 
kollegor om han är i akut behov av hjälp med att lösa ett problem i ett speciellt projekt eller 
fall. 
 
B, däremot, vänder sig i första hand till företagets databas för att stilla ett snabbt uppkommet 
behov av hjälp även om han givetvis också i vissa komplicerade fall konsulterar kollegor. Han 
menar dock att användningen av databasen för att snabbt finna lösningen till ett problem 
varierar med ålder, och att äldre revisorer inte använder datorn i samma utsträckning som han. 
B tror att det är mycket mer kontakt mellan de äldre revisorerna i problemlösningssyfte. Han 
påpekar också att äldre revisorer, eftersom de har assistenter som jobbar åt dem och ofta löser 
problemen åt dem, slipper hantera problem i samma omfattning som mindre erfarna revisorer 
gör. ”(…) de har jobbat så länge så de behöver inte hantera programmen (…) det räcker att 
de flyter ovanpå och tar del av all den information som de får.”  
 
Spontan kunskapsdelning  
 
Alla tre revisorer är samstämmiga i att det i någon form förekommer spontana diskussioner på 
arbetsplatsen, om än i olika utsträckning. För A: s del förekommer spontana diskussioner i 
många former mellan henne och hennes kollegor. Förutom umgänge utanför arbetsplatsen, där 
jobbrelaterade ämnen ibland diskuteras, så avhandlas många frågor och problem spontant på 
arbetstid. Hon tror att arbetsplatsens fysiska utformning i form av närheten mellan de olika 
anställdas kontor kan vara en uppmuntrande faktor till att ha spontana diskussioner. Även på 
fikat förekommer det ibland spontana arbetsrelaterade diskussioner, det kan exempelvis gälla 
någon nyhet eller någon dom i regeringsrätten där det egna företaget är inblandat. Emellertid 
framhåller hon att man oftare på fikat och dylikt diskuterar ämnen som inte är relaterade till 
jobbet. ”Oftast är det kanske av mer generell karaktär, om gubbarna som ska iväg till Tallinn 
eller om julfesten som ska vara, om vädret eller vinterdäck. Man jobbar så himla mycket så 
det kan vara skönt att prata om något annat”. Förutom detta, så tror A också att det faktum 
att revisorerna har tystnadsplikt är en anledning till att det inte diskuteras ännu mer om arbetet 
under fikat och andra samlingstillfällen. Tystnadsplikten innebär nämligen att de enligt de 
etiska regler som finns uppsatta inte får diskutera problem av kundspecifik karaktär med sina 
kollegor. 
 
Enligt B uppkommer det även på hans arbetsplats spontana diskussioner om frågor som dyker 
upp, både i korridoren och genom att man söker upp någon kollega som man litar på och som 
man vet ger bra råd. Han upplever att man på hans arbetsplats i stor utsträckning vet var 
kompetensen finns. ”Man vet precis vilka revisorer som är svaga på vissa områden och vilka 
som är bra på andra områden så det är nog ganska tydligt vilka man frågar olika saker. Det 
lär man sig.” 
 
Informella träffar har man i B: s företag några gånger per år. Det händer att de har after work 
också men relativt sällan på grund av åldersstrukturen. Många av revisorerna är äldre, och B 
tror att efterfrågan på dylika aktiviteter blir liten när det inte finns så många på arbetsplatsen 
som är under trettio år. A, däremot, säger att ” Vi är ett ganska bra gäng faktiskt, vi umgås 
mycket privat. Inte alla då, men några i alla fall. Det kommer alltid upp jobbsnack, fast vi 
diskuterar inte sådana frågor. Man snackar om jobbet fast vi pratar inte om hur man ska 
redovisa en immateriell anläggningstillgång, det pratar vi inte om”. 
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Mentorskapssystem 
 
För att få en inblick i hur kunskapsdelning sker mellan revisorer i praktiken, ställde vi frågor 
kring olika kunskapsdelningsaktiviteter. Det visade sig att det förekommer någon typ av 
mentorskapssystem i samtliga revisorers företag, även om det tillämpas i olika utsträckning. I 
A: s företag finns ett väl fungerande system, där har alla anställda i företaget en coach av 
vilken man utvärderas årligen på tre utvalda uppdrag. Man har ett årligt avstämningsmöte 
tillsammans med sin coach där man får feedback genom att diskutera igenom de tre 
uppdragen och styrkor respektive svagheter i relation till uppdragen. Man för en diskussion 
kring hela sin situation och uppdragsbeläggning, vilka uppdrag man jobbar med och vilka 
branscher man bör komma in på. A tycker att systemet är positivt, men inte att det bidrar på 
ett direkt sätt till kunskapsdelning. Däremot finns det även i hennes företag ett annat slags 
mentorskapssystem som hon däremot hänvisar till som en ren form av kunskapsdelning, 
nämligen att man som nyanställd blir tilldelad en handledare. Handledarens uppgift är att man 
som nyanställd har beläggning, att man har uppdrag att göra. ”Oftast följer man med den här 
handledaren som lär upp en och visar vilka olika system som finns och mail och allt sånt. Sen 
får man följa med på uppdrag där han eller hon förklarar arbetsmetodik och sådant.” Detta 
system, att som nyanställd bli upplärd av en handledare, tror A har störst betydelse första året 
när man är ny. Allt eftersom så lär man sig att spontant fråga mer erfarna kollegor när man är 
ute på uppdrag, menar hon. 
 
Även i B: s och C: s båda företag finns det mentorskapssystem. B förklarar att deras system 
endast riktar sig till revisorer som arbetat mellan ett och tre år. Han tillägger dock att det har 
utvecklats olika mycket på olika kontor och att han anser att det bör förbättras på hans kontor. 
På hans kontor har mentorer inget formellt ansvar, och det är ett system som enligt honom i 
praktiken fungerar bristfälligt. Hans uppfattning är att mentorskapssystemet bygger på att de 
utsedda mentorerna ska kunna finnas tillgängliga för att besvara frågor inom ett vitt spektrum 
utan att det ska kosta företaget något. Han tror att en av anledningarna till att systemet 
fungerar bristfälligt är att den som får uppgiften att vara mentor inte alltid vet på vilka 
premisser uppgiften ska genomföras. ”(…) alla är så inne i sitt eget debiterande liksom 
egentligen så att det känns om en belastning (…) du ska vara mentor åt den här men helst ska 
det ju inte kosta någonting.”  Enligt B har detta lett till att intresset för att göra en insats som 
mentor är mycket lågt. Det finns i dagsläget ingen form av belöning kopplad till 
mentorskapet.  
 
Regelbundna möten 
 
En annan kunskapsdelningsaktivitet som förekommer i samtliga revisorers företag är 
regelbundna möten. Utifrån A: s svar kunde vi utläsa att det på hennes arbetsplats finns två 
olika sorters möten; månatliga obligatoriska kontorsmöten samt avstämningsmöten i samband 
med uppdrag. Kontorsmötena beskriver hon som möten av mer administrativ karaktär, även 
om tid kan komma att avsättas för att informera om exempelvis nya skatteregler eller annat 
som betraktas vara viktigt för alla på kontoret att känna till. I samband med att man i grupp 
arbetar med ett uppdrag så har man avstämningsmöten för rapportering, och dessa beskriver A 
som mer intressanta i kunskapsdelningssammanhang. Där kommer diskussioner upp, och där 
behandlas och ventileras olika problem. Exempelvis tolkningar av lagen i förhållande till det 
aktuella uppdraget kan diskuteras, och hur man ska redovisa i en viss situation.  
 
B berättar att man i hans byrå tidigare har haft möten varannan månad med all personal, men 
att man nyligen börjat med möten för alla kundansvariga var 14: e dag. Det som diskuteras på 
dessa möten är i stor utsträckning revisionsmetodik eftersom man traditionellt sätt på hans ort 
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har uppvisat vissa brister i just detta, något som han förklarar med kundstrukturen. Det har 
kommit krav från ledningen på att uppnå och upprätthålla en viss standard på kontorets 
tjänster, något som ska ske genom att man tar del av och lär av varandra. ”(…) alla kan inte se 
till sig själva längre utan man måste ta hjälp av varandra.” Mötena kretsar utöver att höja 
standarden på revisionsmetodiken även om marknadsföring, personalbeläggning, och dylikt. 
Mötena utgör enligt B även ett forum för diskussion kring problem, eftersom att ”(…) allt 
som blir problem ska man ta upp på kundansvarigemötet.” Det är inte obligatorisk närvaro på 
de här mötena men B menar på att man ska ha bra skäl för att inte vara med, det ligger i 
företagskulturen att man närvarar. 
  
Kunskapsdagar 
 
Speciella dagar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte utgör ytterligare en form av 
kunskapsdelningsaktiviteter, och samtliga revisorer berättar att man i deras respektive företag 
årligen anordnar någon typ av kunskapsdagar. I A: s fall förekommer det kunskapsdagar av 
lite olika karaktär. Exempelvis anordnas varje höst två så kallade ERFA-dagar, som står för 
erfarenhetsdagar. Då träffas alla i regionen för erfarenhetsutbyte i form av seminarier och 
dylikt. A berättar att man där ibland också spelar teater, exempelvis utifrån någon 
marknadsanalys som speglar bilden av, och attityder gentemot, revisorer som yrkesgrupp.  
Man diskuterar då de negativa aspekterna av bilden av revisorer och hur man konkret kan 
arbeta med dem. Andra ämnen som vanligtvis behandlas under ERFA-dagarna är nya regler 
som ska komma att gälla och förändringar som man planerar att genomföra inom byrån. En 
annan typ av kunskapsdagar som A nämner är de två skattedagar som avsätts varje höst för 
seminarier om skatt. De innebär till största del att det informeras om nyheter, men de erbjuder 
även tillfälle till att diskutera frågor med varandra och utbyta erfarenheter.   
 
I B: s fall har man kunskapsdagar en gång om året då man samlas för att gå igenom nyheter 
om både skatt, redovisning och revision, för att alla ska bli uppdaterade. I övrigt så hålls det 
träffar löpande under året. ”(…) om nya skatteprogrammet kommer till exempel så brukar det 
vara en träff om det för att alla ska veta nya funktioner i skatteprogrammet och lite sådana 
saker.”  
 
Utbildningstillfällen 
 
Utbildningstillfällen och kurser är en annan kunskapsdelningsaktivitet som vi frågade 
revisorerna om, och även sådana förekommer i någon utsträckning i samtliga av de tre 
revisorernas företag. På B: s företag erbjuds utbildningstillfällen främst för de mer oerfarna 
revisorerna. Han berättar att viss individuell anpassning av utbildningsprogrammet 
förekommer men att utbildningen till stor del ändå standardiseras eftersom vissa kurser utgör 
grundkrav för att bli godkänd för auktorisation. Han säger vidare att det är väldigt individuellt 
i vilken utsträckning man går kurser. Han anser emellertid att ett krav för att gå på kurs måste 
vara att det tillför arbetet något. Gällande vad kurser tillför arbetet, håller B med om att det 
kan finnas en positiv social aspekt av att gå på kurs genom att man får möta människor från 
andra kontor för att diskutera olika ämnen, men han menar samtidigt att de diskussioner som 
förs i samband med utbildningstillfällen tenderar att bli tämligen ytliga. ”(…) det är väl  först 
sista dagen som folk börjar släppa loss och briefa varandra, tyvärr så är det.”  B ser ett värde 
i att komma ut från kontoret och träffa andra men skulle vilja att man träffas på kontoret 
också. ”Det är knappt att man hinner säga hej till folk här, och då ska man ut och träffa 
andra innan man ens har lärt känna sitt eget kontor, det kan ju vara lite skumt att det är så.”  
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Utbildningstillfällen erbjuds också i A: s och C: s företag. A, som relativt oerfaren revisor, 
berättar att hon har en egen utbildningsplan och tillsammans med anställda från andra kontor 
och regioner får gå kurser som är anpassade efter hennes nivå. Kurserna ser hon som ett 
väldigt positivt inslag i sitt yrke, då hon tycker att hon lär dig mycket genom dem. Inte bara 
genom att hon får information och lär sig om ett visst område, utan även genom att hon får 
tillfälle att ta del av andras erfarenheter. ”Det kanske inte är exakt hur de behandlar 
anläggningstillgångar, utan mer generellt. Hur gör ni med det här? Har ni träffar? Så man 
lär sig otroligt mycket, de är jätteviktiga.” 
 
Datasystem  
 
Datasystem för erfarenhetsutbyte förekommer i två av de tillfrågade revisorernas företag, 
dock inte i A: s. Det finns i hennes företag många informationsdatabaser med tidningsartiklar, 
lagar, rättsfall och dylikt men dock inget renodlat datasystem för erfarenhetsutbyte. Det 
framgår emellertid av hennes svar att det ibland skickas mail mellan medarbetarna på 
kontoret. Hon förklarar att det förekommer att man när man vill ha hjälp i en fråga mailar ut 
en öppen fråga till alla på kontoret och hoppas på svar. A känner inte att hon saknar något vad 
gäller tillhandahållande av information av olika slag. Hon anser till och med att 
informationsutbudet ibland är för stort; ”Det bara strömmar information. Problemet är att det 
ibland är för mycket, att man inte orkar mer”. Däremot tror hon att ett datasystem för 
kunskapsutbyte skulle kunna fungera som ett bra komplement till den utbildning hon får, 
eftersom det i så fall skulle kunna ge vägledning i att angripa ett visst problem. Hur ett sådant 
system konkret skulle utformas vet hon inte riktigt, men hon framhåller bestämt att ”Det får 
inte ta för mycket tid, det får inte ta en timme för mig att lägga in ett problem, för det tror jag 
inte att kunden skulle betala”. En förutsättning för ett sådant system skulle i så fall enligt 
henne vara att de anställda verkligen lade in sina erfarenheter där, och att databasen 
uppdaterades. Hon ser tiden som en kritisk faktor för detta. Hon påtalar också att behovet av 
erfarenhetsdatabaser i hennes bransch kan skilja sig från andra branscher; ”Vi granskar ju 
utifrån lag och svaren finns ju på något sätt i FAR2, nästan allt, och sedan viss praxis och 
rättsfall. Jag vet inte om det finns samma behov som på företag där man inte riktigt vet hur 
man ska hantera vissa saker”.  
 
I C: s företag ser det annorlunda ut. Där finns ett datasystem som används av både revisorer 
och konsulter. Aktiviteterna relaterade till datasystemet är till viss del integrerade i det övriga 
arbetet genom att det ges möjlighet att avsätta arbetstid för att söka i databasen; ”Stöter man 
på problem måste man ju inhämta kunskap om hur man ska lösa dem.” C upplever det som 
att informationsinnehållet till stor del är känt bland de anställda. ”(…) det handlar om ett 
aktivt sökande.”  Han tror även att de flesta anställda vet hur systemet används. Han berättar 
att det finns ansvariga för olika typer av kunskapsområden inom databasen. Innehållet 
uppdateras relativt ofta, vilket innebär minst en gång i månaden för respektive område. Målet 
med databasen uppger han är just kunskapsdelning; att öka effektiviteten och dra nytta av 
varandras erfarenheter. 
 
I B: s företag finns också ett datasystem som han tycker att man har kommit långt med; ”Det 
är en stor skillnad, det gör ju att det är roligt att jobba i ett större företag där det finns 
mycket resurser”.  Företaget har ett system för erfarenhetsutbyte som är uppbyggt på tre 
pelare. Den första heter ”lösningar” och i den förväntas man hitta exempelvis underlag till 
nyemissioner och andra sorters konsultlösningar som säljs till kunder. ”Det är en databas och 

                                                 
2 FARs Samlingsvolym utgiven av FAR Förlag AB innehållande bestämmelser för revisorer och revision. 
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där finns uppemot kanske femtio punkter där det finns olika smarta lösningar.” En del av 
dessa lösningar kan medarbetarna på B: s företag fritt ta del av och andra är dolda med syftet 
att de ska kunna säljas till kunder mot betalning. Den andra pelaren heter ”revision” och den 
är uppbyggd i fjorton moment efter revisionsstandarden. Varje enskilt moment utgör en post 
för sökning där man kan beställa dokument, både nationella och internationella, som stöder 
just den delen av revisionen. ”Den är jättebra alltså för är man ute efter en mall om 
avrapportering så går man in på den och så, det finns olika teman och tusen olika format och 
det är jäkligt användbart beroende på vad man vill ha information om.”  Den tredje pelaren 
heter ”frågor och svar”. Den delen av databasen är kopplad till en grupp experter som har i 
uppgift att svara på frågor. Här är det möjligt att ställa frågor och söka bland redan befintliga 
frågor och svar, men det finns emellertid inte hela konsultlösningar utan snarare korta frågor 
som får korta svar. ”Så har man en fråga om något kan man söka på det och finns det någon 
som har ställt en fråga om det förut så tar man upp den och ser vad experten har svarat, och 
hittar man inget vettigt svar då kan man ställa en egen fråga och då är dealen att då ska 
någon som är expert på området inom en viss tid svara på frågan.” 
 
B säger att datasystemet egentligen tänkt för alla, med att det finns olika delar beroende på 
vad man har för affärsområde. Skattekonsulterna har exempelvis egna lösningar för sina 
produkter som inte revisorerna har tillgång till. Gällande proceduren att lägga in dokument i 
systemet, så förklarar han att det finns en kontrollgrupp som är ansvarig för kvalitén på 
innehållet. Gruppen korrigerar eventuella sakfel innan dokument blir officiella. I varje 
dokument framgår det klart om dokumentet är kontrollerat eller inte samt vem som har lagt in 
det. Systemet sköts framför allt från centrala stödfunktioner i Stockholm men även på 
landsorten finns ansvariga för olika områden och för uppdateringen av desamma. 
 
B anser, i likhet med C, att informationsaktiviteterna är integrerade i det övriga arbetet när det 
gäller att söka efter lösningar. Han tillägger dock att detta är en åldersfråga. ”(…) en del har 
ju aldrig varit inne och kollat på lösningar till exempel utan de frågar någon istället för att 
trycka på play, liksom.” Det ges emellertid enligt B inte möjlighet att avsätta arbetstid just för 
att lägga in dokument i systemet. Han upplever att det är mycket varierande i vilken 
utsträckning de anställda vet vad man kan hitta i databasen. ”De yngre medarbetarna har väl 
en hygglig koll och de äldre har väl ingen större koll alls.” Detta gäller enligt B även 
användningen av systemet. B ser användningen av databaser så som den är tänkt att ske i hans 
företag som mycket positiv. Databaserna frigör tid för revisorerna vilket i konkreta termer 
innebär att den debiterbara tiden ökar. Han ser inga nackdelar med datasystemet och tror inte 
att det leder till att användarna blir lata. ”Nej det tror jag inte, snarare tvärtom, att man inte 
hittar allt det man skulle vilja hitta. ”  
 
Tid och mötesplatser 
 
Gällande de möjligheter som finns överlag för att dela kunskap, så berättar A att hon upplever 
att det är tillräckligt bra stämning och högt i tak för att möjlighet ska ges till kunskapsdelning. 
”Vill man dela kunskap så gör man det kanske på fikarasten om det skulle behövas eller i 
korridoren eller när man sitter i bussen till någon kick-off eller så. Så möjlighet finns, 
massor.” Emellertid anser hon att ett stort problem i just hennes bransch är debiteringskravet, 
att i princip varje timme hon arbetar ska debiteras en kund. ”Om någon kollega kommer till 
mig och frågar om jag kan hjälpa henne med en sak och att det tar en timme så kan jag inte 
bjuda på den tiden på något sätt (…)” 
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Det faktum att man har infört möten var 14: e dag på B: s företag, så anser även han att det i 
det avseendet finns tid och mötesplatser för att dela kunskap. Han tycker emellertid inte att 
det i övrigt ges tillräckliga möjligheter inom företaget för att dela kunskap. ”Det är ju som det 
är liksom, säljer man tid så blir tid viktig.” Han menar att det inte finns utrymme för alltför 
mycket kunskapsdelning när man har så höga debiteringskrav, att det leder till att man ser 
krasst på varje timme. Detta har medfört att B inte känner någon större motivation till att dela 
sin kunskap. 
 
C berättar att det inte ges tillräckliga möjligheter att dela kunskap med andra, formellt sett. 
Spontan kunskapsdelning däremot finns det alltid tid för. ”Personerna i företaget älskar att 
diskutera problem och lösningar.” 
 
Sammanfattning av möjligheter att dela kunskap 
Tabell 2: Revisorernas svar på möjligheter att dela kunskap 

  A B C 
Möjligheter att dela kunskap       
Källa vid behov av snabb hjälp Kollegor Databas Kollegor 
Spontan kunskapsdelning Ja Ja Ja 
Mentorskapssystem Ja Ja Ja 
Regelbundna möten Ja Ja Ja 
Kunskapsdagar Ja Ja Ja 
Utbildningstillfällen Ja Ja Ja 
Datasystem Nej Ja Ja 
Tid Otillräcklig Otillräcklig Otillräcklig 
Mötesplatser Tillräckliga Tillräckliga Tillräckliga 
 
Revisorernas samlade möjligheter att dela kunskap finns sammanställda i tabellen ovan. 
Kunskapsdelningsaktiviteter, både spontana och organiserade, uppges förekomma i ungefär 
samma utsträckning i de tre företagen. Den primära källan vid ett snabbt uppkommet behov 
av hjälp tycks för revisorer vara deras sociala nätverk i form av kollegor, även om en av dem 
föredrar att använda sig av företagets databas.  
 
Alla revisorer gav exempel på spontan kunskapsdelning. Den vanligaste formen som vi har 
kunnat utskilja är de spontana diskussioner som i alla tre företagen förekommer i olika 
former. Det verkar emellertid som om att diskussionerna hämmas något, dels av den 
tystnadsplikt som förekommer på vissa företag, dels av debiteringskravet som innebär att 
varje timme ses som värdefull för samtliga revisorer. Alla revisorer uppgav att det på deras 
företag förekommer informella träffar med kollegorna utanför arbetsplatsen. Den grad till 
vilken sådana förekommer har vi förstått till stor del beror på kulturen samt åldersstrukturen 
på arbetsplatsen.  
 
På samtliga av de intervjuade revisorernas företag förekommer någon form av 
mentorskapssystem men hur väl de fungerar tycks däremot variera väldigt mycket. På ett av 
företagen uppger man att mentorskapssystemet fungerar väldigt bra, och på ett annat råder det 
motsatta förhållandet. Revisorn på det sistnämnda företaget identifierar ett av problemen som 
att man som mentor inte får någon extra ersättning och att det heller inte finns någon status i 
att vara mentor.  
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I dagsläget kan alla intervjuade revisorer vittna om att det hålls regelbundna, ofta 
obligatoriska möten på deras företag. Detta upplevs i regel som någonting positivt och är 
någonting som man gärna ser mer av. Även här lyfts emellertid tidsbristen fram av revisorerna 
som problematisk. Vi har även kunnat urskilja två typer av möten där olika typer av 
interaktion sker. Den ena typen är regelbundna kontorsmöten där ärenden av mer 
administrativ karaktär behandlas, och av den anledningen kategoriserar vi dessa som 
informations- snarare än kunskapsdelningsmöten. Den andra typen av möten är de så kallade 
avstämningsmötena inför rapportering som en av revisorerna berättar om. Där träffas man i 
sin arbetsgrupp innan rapportering och diskuterar frågor som kommit upp under 
granskningen, hur lagen ska tolkas i ett visst sammanhang och dylikt. Sådan interaktion 
kategoriserar vi som en ren form av kunskapsdelning. 
 
Alla tre revisorerna uppger att deras företag regelbundet anordnar någon form av 
kunskapsdagar. I vilken utsträckning dessa dagar innebär informations- respektive 
erfarenhetsutbyte är svårt att fastställa. En av revisorerna uppgav att man i hans företag inte 
har dagar för rent erfarenhetsutbyte, men väl dagar som han kallar kunskapsdagar där man går 
igenom nyheter om skatt, redovisning och dylikt. Vi har ändå valt att med ett samlings-
begrepp benämna dessa kunskapsdagar, då vi tror att det åtminstone i någon utsträckning i 
sådana sammanhang sker ett visst kunskapsutbyte.  
 
Vad gäller organiserade kunskapsdelningsaktiviteter i form av utbildning och kurser erbjuds 
sådana av samtliga av revisorernas företag men främst för de nyanställda. Vi tror att det finns 
goda förutsättningar för kunskapsdelning att ske i samband med kurser, eftersom revisorerna 
där ofta kommer i kontakt med revisorer från andra delar av landet och olika problem och 
frågor kan lyftas. 
 
Datasystem för erfarenhetsutbyte förekommer på två av de tre revisorernas företag. Det har 
visat sig att den grad till vilken användningen av databasen är integrerad i arbetet beror på 
användarens ålder. En av revisorerna uttalade sig om detta som ett problem, att de äldre 
revisorerna på hans företag inte alls var bekanta med databasen och heller inte visade något 
intresse för att kunna använda den som ett verktyg. Den av revisorerna vars företag inte 
använder sig av något databassystem berättar att man ibland istället massmailar ut frågor till 
kollegorna vid behov. Samma revisor uppger att hon gärna skulle se att det fanns någon typ av 
erfarenhetsdatabas i hennes företag där hon kunde gå in och söka vid behov. Det material hon 
i dagsläget har tillgång till utgörs av informationsdatabaser, tidskrifter, artiklar, nyhetsbrev 
och så vidare, och hon påtalar att det rena informationsutbudet är för stort för att hon ska ta 
sig tid att söka bland det.  
 
Gällande revisorernas upplevda möjligheter att dela kunskap, så är uppfattningen lite olika 
revisorerna emellan. En av revisorerna menar att det ges tillräckliga möjligheter att dela 
kunskap informellt sett men däremot inte formellt sett. En annan tycker att det formellt sett i 
form av möten finns möjlighet, men inte i övrigt på grund av den höga debiteringsgraden. Av 
den tredje revisorn kan utläsas att hon både formellt och informellt sett tycker att det finns 
möjlighet, men att debiteringsgraden även för henne upplevs som en motsättning. Vi kan av 
detta utläsa att revisorernas uppfattning är att det i allmänhet finns tillräckliga mötesplatser för 
att kunna dela kunskap, men att tidsbrist är en faktor som försvårar kunskapsdelning mellan 
dem.  
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4.1.3 Motivation att dela kunskap 
 
För att få veta hur motiverade de tillfrågade revisorerna är att dela med sig av sin kunskap 
ställde vi frågor relaterade till just motivation. Vi var intresserade av att veta i vilken 
utsträckning revisorerna anser att ovan beskrivna kunskapsdelningsaktiviteter hjälper dem i 
deras yrkesutveckling, hur motiverade de är att dela med sig av sin kunskap samt om 
revisorerna upplever att det ges incitament till kunskapsdelning uppifrån i organisationen. 
Alla revisorer var samstämmiga i att aktiviteterna bidrar på ett positivt sätt till deras 
yrkesutveckling. Emellertid varierar motivationen att dela med sig av sin kunskap revisorerna 
emellan, och även hur man upplever ledningens incitament till kunskapsdelning. 
 
A ser de aktiviteter som främjar kunskapsdelning i hennes företag som en viktig faktor i 
hennes utveckling som revisor. Hon anser absolut att de hjälper henne i hennes yrkesutövning, 
bland annat för att de gör henne uppmärksam på problem som hon behöver ta hänsyn till. Vad 
gäller hennes motivation att dela kunskap med andra, så säger hon att den är mycket hög. Hon 
delar gärna med sig av den kunskap hon har; ”Det ser jag inget problem med, det är ju inte så 
att man håller kunskapen för sig själv”.  Hon anser också att det ges incitament till 
kunskapsdelning genom de professionella nivåer som finns i hennes företag. Hon förklarar att 
det finns olika steg i karriärstegen och att alla coacher årligen diskuterar hur den anställde har 
jobbat och om denne delar med sig av sin kunskap. Det finns olika bedömningskriterier som 
bestämmer om man flyttas upp på stegen eller inte. A menar att det i det avseendet att man 
kan flyttas upp professionella nivåer finns incitament att dela kunskap ”Men det är ingenting 
så här att ”Om du berättar för Kalle så får du 5000 kronor”, inget sådant.” Hon anser att 
incitament till kunskapsdelning finns i allmänhet i företaget. Hon upplever att man 
uppmuntras till att dela med sig i av sin kunskap genom att erfarenhetsdagar och så vidare 
arrangeras. A påpekar dessutom att det är tydligt om man delar med sig av sin kunskap eller 
inte. ”Om jag inte skulle dela med mig så skulle ju inte jag vara speciellt populär att ha med 
på uppdrag.” 
 
B svarar, liksom A, att de ovan nämnda kunskapsaktiviteterna definitivt hjälper honom i sin 
yrkesutövning. Han uppskattar att han kan använda datorn för att lösa 70 % av alla problem 
som han stöter på, något som gör honom mindre beroende av andra. ”Man kan köra sitt eget 
race, på gott och ont ska sägas också, men man sparar ju ofta tid.” Han anser dock inte att 
det ges incitament uppifrån till att dela kunskap. Han förklarar att vissa anställda har en form 
av belöningssystem som tar hänsyn till kunskapsdelning i den meningen att de utvärderas 
efter uppdrag såsom att lära sina medarbetare att använda vissa verktyg och att anordna kurser 
för kontorets assistenter. B anser att det i de situationerna kan finnas incitament till 
kunskapsdelning, men påpekar att de flesta anställda inte har något sådant belöningssystem. 
Han lyfter återigen fram debiteringskravet som ett hinder för kunskapsdelning, och säger att 
det medför att han inte känner någon större motivation till att dela med sig av sin kunskap. 
 
C är av den meningen att kunskapsdelningsaktiviteterna som de ovanstående hjälper mer och 
mer ju längre upp i komplexitet man kommer. Han känner sig motiverad att dela kunskap med 
andra eftersom det ökar den egna kunskapen men anser samtidigt att dessa aktiviteter bör 
förbättras. Han tror att kunskapsdelning måste premieras och uppmärksammas för att skapa en 
vilja bland medarbetarna att lägga ner arbete på aktiviteterna.  
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Sammanfattning av motivation att dela kunskap 
Tabell 3: Revisorernas svar på motivation att dela kunskap 

  A B C 
Motivation att dela kunskap       
Kunskapsdelningsaktiviteternas nytta Mycket stor Mycket stor Stor 
Motivation Ja Nej Ja 
Incitament uppifrån Ja Nej Nej 
 
Den samlade bilden av revisorernas påstådda nytta av kunskapsdelningsaktiviteter är väldigt 
positiv. Samtliga revisorer anser att aktiviteterna hjälper dem i deras yrkesutövning och en av 
revisorerna påpekar att aktiviteterna har hjälpt honom mer och mer ju högre upp inom 
företaget han kommit. Trots detta tycks graden av motivation att dela kunskap variera mellan 
revisorerna. En av revisorerna säger uttalat att han inte är motiverad att dela med sig av sin 
kunskap. Endast en av revisorerna berättar att man på hennes företag ger incitament till 
kunskapsdelning genom att man använder den som en utvärderingsgrund vid lönesamtal.  
 
En faktor som speciellt av en av revisorerna framlyfts som hämmande för motivationen att 
dela kunskap är debiteringskraven som i detta avseende upplevs som höga.  
 

4.1.4 Arbetskultur 
 
För att kunna studera vilken påverkan arbetskulturen har på kunskapsdelningen mellan 
revisorer, ställdes frågor kring kulturella aspekter såsom intern konkurrens, tillit och 
intolerans mot behov av hjälp.  
 
Intern konkurrens 
 
Ingen av revisorerna uppger att det finns intern konkurrens medarbetarna emellan som skulle 
kunna hindra kunskapsdelning. B säger att ”Nej, det är snarare tiden då som är 
konkurrenten”. Han menar att tidsbristen medför problem i form av att de anställda blir 
stressade och därigenom hindras att dela kunskap. C har inte heller upplevt någon intern 
konkurrens mellan medarbetarna som skulle kunna hindra kunskapsdelning. Inte heller A tror 
att det finns någon intern konkurrens på hennes företag. ”Om jag går in till en kollega som 
har jobbat lika länge som jag och frågar hur hon skulle behandla den här problematiken så 
skulle inte hon neka mig ett svar eller säga ”det vet jag inte”.”. A menar att det finns en anda 
i företaget att man hjälper varandra och ställer upp. Därför tror hon inte att intern konkurrens 
är en faktor som i hennes företag hämmar kunskapsdelningen. Hon upplever heller inte att det 
förekommer intern konkurrens mellan olika avdelningar eller grupper inom företaget. Detta 
tror hon är relaterat till att man på hennes företag arbetar med så kallad ”cross selling”, vilket 
betyder att olika avdelningar försöker sälja in varandras tjänster till kunder.   
 
Tillit 
 
Alla tre revisorer anser att det finns tillit mellan medarbetarna. A upplever inte att man på 
något sätt misstror varandra, vilket hon bland annat förklarar med att den kunskap man som 
revisor har att lära ut ofta är praxis eller baserad på lagar och därför inget konstigt. Hon anser 
också att man har tillit till varandras kompetens och litar på att de svar man får om man ber 
om hjälp är riktiga. Detta med tillit till andras kompetens, menar B, bygger på erfarenhet; 
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”Man ställer inte vissa frågor till vissa personer för man vet att kompetensen är för låg för 
just den frågan, så att det måste man lära sig”. 
 
Intolerans mot behov av hjälp 
 
Intolerans mot behov av hjälp uppges finnas i liten utsträckning på de tillfrågade revisorernas 
kontor. C upplever inte alls att någon sådan finns utan att man på hans företag tvärtom är 
mycket tolerant inför behov av hjälp. Även B: s svar ligger i linje med detta, att ingen 
intolerans mot behov av hjälp förekommer på hans arbetsplats. Hans uppfattning är att de 
anställda i allmänhet vågar fråga och be om hjälp, men att han ändå alltid försöker lösa sina 
problem på egen hand och han tillägger att han tror att det arbetssättet är det som är mest 
gynnsamt för firman ”(…) men det är ju väldigt personligt, en del vet jag är väldigt bra på att 
gå runt och fråga folk hela tiden men det är inte riktigt min stil.”  
 
A, däremot, medger att det på hennes arbetsplats kan finnas en viss underliggande intolerans 
mot behov av hjälp. Inte genom att någon skulle bli nekad en förklaring om denne bad om 
hjälp, utan snarare genom den outtalade uppfattning som finns på arbetsplatsen att om man 
har jobbat en viss tid så antas man kunna vissa saker. Enligt A är det bästa arbetssättet att som 
ny och oerfaren revisor fråga så mycket som möjligt de första två åren för att lära sig, 
eftersom hennes uppfattning är att det senare blir svårare att fråga. Det är i hennes mening 
mer acceptabelt att fråga någon på samma nivå om enklare ärenden som man egentligen ska 
kunna. Hon poängterar emellertid återigen att hon inte tror att någon skulle neka henne ett 
svar om hon skulle fråga en kollega om något, och hon tycker att alla är relativt öppna och 
gärna hjälper till.  
 
Olika kulturer, vokabulär och referensramar 
 
Att det på företagen skulle finnas olika kulturer, vokabulär och referensramar mellan 
avdelningar upplevs av revisorerna inte som något problem i relation till kunskapsdelning. A 
tror att det mellan de olika avdelningarna, finns olika vokabulär anknutna till verktyg men hon 
upplever inte att det utgör något hinder för kunskapsdelningen. Hon exemplifierar med att 
man inom revision på hennes företag jobbar med ett verktyg som heter ”My Client”, med 
begrepp som alla revisorer är införstådda i och jobbar med, medan de på 
redovisningsavdelningen inte gör det. Dessutom har företaget en konsultavdelning som kan 
använda sig av egna begrepp Dock är hennes uppfattning att kunskapsdelningen är så 
begränsad mellan avdelningar att dessa skillnader inte utgör något problem. B ser heller ingen 
risk för att olika kulturer, vokabulär eller referensramar hindrar kunskapsdelningen i hans 
företag. Han menar på att de flesta revisorer har så stor allmänkunskap att någon sådan 
skillnad inte borde kunna bildas. Inte heller C har noterat att skillnader i kultur, vokabulär och 
referensramar är hinder för kunskapsdelningen.  
 
Ledningens inställning 
 
Vi anser att en viktig aspekt att behandla i samband med faktorer knutna till arbetskulturen, är 
hur revisorerna upplever ledningens inställning till kunskapsdelning i deras respektive företag. 
Alla revisorers uppfattning om ledningens inställning är att den är positiv, om än i något 
varierande grad.  
 
B: s uppfattning är att ledningens inställning är positiv, han upplever att man inom hans 
företag tar väl tillvara på de anställdas kunskap. ”(…) för dem som verkligen vill specialisera 
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sig så finns det nästan alltid möjlighet att göra det.” Han upplever också att ledningen är 
medveten om vikten av kunskapsdelning. ”Alla de här databaserna kostar ju rätt mycket 
pengar att administrera och det skulle man nog inte göra om man inte såg att vi hade nytta av 
det i slutändan.” Han tror att det finns en stor medvetenhet åtminstone bland den yttersta 
ledningen, men att medvetenheten på landsortsnivå kan variera. Att avsätta tid för 
kunskapsdelningsaktiviteter är nämligen inte alltid en självklarhet, utan om man som revisor 
vill ha en erfarenhetsdag får man enligt B själv be om det. ”(…) det är nog mera på det här 
med IT-stöd vi har som man har satsat tid och pengar.”  
 
C tycker att man i företaget tar tillvara på och sprider hans kunskap och erfarenheter på ett bra 
sätt. Han upplever ledningen som mycket medveten om vikten av kunskapsdelning. C har 
upplevt den allmänna inställningen hos ledningen till att avsätta tid för aktiviteter med 
kunskapsdelningssyfte som tämligen positiv. ”På min nivå behöver inte så mycket tid 
avsättas då detta istället sker genom mer standardiserad utbildning.”  
 
A upplever ledningens inställning till kunskapsdelning i hennes företag som väldigt positiv. 
Det kan finnas vissa kontorschefer som i större eller mindre utsträckning förespråkar att 
kunskapsdelningsaktiviteter arrangeras, men hon anser att den högre ledningen lyfter fram att 
kunskapsdelning är något av det viktigare i företaget. Hon menar att ledningens inställning är 
tydlig med tanke på bland annat de erfarenhets- och informationsdagar som årligen anordnas. 
A anser även att det märks att hennes kontorschef är både medveten och mån om att man ska 
dela kunskap. ”Senast idag kom han in och frågade om jag och en annan kille ville ansvara 
för att nivån vad gäller My Client är hög, att vi ser till att hålla utbildningsinsatser på alla 
nivåer, så att alla kan hantera vårt verktyg. ” Enligt A satsar ledningen gärna på att avsätta tid 
i kunskapsdelningssyfte. ”Sedan har vi ju inte hur mycket tid som helst, men om det är något 
väldigt viktigt så går det ut centralt i Sverige med att ”ni ska ha dagar med…” ja, vad det nu 
är, och så kommer det ut någon person som ska prata om det här. ” A berättar att det oftast är 
i form av seminarier där man sitter och lyssnar, men att det ändå är ett forum som tillåter 
diskussioner. ”Det är så pass högt i tak att folk vågar fråga. ”Det här problemet har jag hos 
en kund” och så blir det en diskussion, att ”det där har ju vi också varit med om” och så.” 
 
Sammanfattning av arbetskultur 
Tabell 4: Revisorernas svar på arbetskultur 

  A B C 
Arbetskultur    
Intern konkurrens Nej Nej Nej 
Tillit Ja Ja Ja 
Intolerans mot behov av hjälp Viss Nej Nej 
Olika kulturer, vokabulär, referensramar Nej Nej Nej 
Ledningens inställning Väldigt positiv Positiv Tämligen positiv 
 
Som ovanstående tabell illustrerar, så hävdar alla revisorer att ingen intern konkurrens som 
kan hindra kunskapsdelning förekommer mellan medarbetarna på deras respektive företag. 
Vidare anser samtliga av de intervjuade revisorerna att det finns tillit mellan kollegorna på 
arbetsplatsen. Det verkar dessutom som om revisorerna har en god inblick i varandras 
kompetens, två av dem säger uttryckligen att man lär sig vem av kollegorna det lönar sig att 
fråga i vilka ärenden. När revisorerna söker hjälp hos varandra väljer de vilka kollegor de ska 
vända sig till i en viss fråga utifrån deras egen erfarenhet av den personens kunskap.  
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Två av de tillfrågade revisorerna menar att det inte finns någon intolerans mot behov av hjälp 
på deras företag, utan att det finns en öppenhet. Den tredje revisorn medger att det kan bildas 
en viss intolerans mot behov av hjälp i takt med att man blir mer erfaren som revisor och att 
det inte alltid är accepterat att fråga någon på högre nivå om problem av mer grundläggande 
karaktär. Totalt sett är revisorernas budskap att intolerans mot behov av hjälp i ingen eller 
väldigt liten utsträckning utgör ett problem i kunskapsdelningssammanhang. Att 
kunskapsdelning skulle försvåras till följd av olikheter i kultur, vokabulär eller referensramar 
anses heller inte vara ett problem bland revisorerna.  
 
De tillfrågade revisorerna upplever att ledningen, och då särskilt den yttersta ledningen, har en 
positiv inställning till kunskapsdelning eftersom de erbjuder erfarenhetsdagar och andra 
kunskapsdelningsaktiviteter, samt investerar pengar i datasystem och dylikt. Däremot tyder 
svaren på att önskemål om att avsätta tid för ytterligare aktiviteter för kunskapsdelning 
tenderar att komma nedifrån i organisationen.  

4.1.5 Professionens karaktär 
 
Samtliga tillfrågade revisorer ser sitt uppdrag som revisor som väldefinierat med tydligt 
uppsatta mål, även om A tillägger att hon ofta stöter på problem relaterade till uppdraget som 
är oklara. Vidare är revisorerna samstämmiga i att de främst använder sig av sin egen 
erfarenhet för att lösa uppgifter, snarare än sin innovationsförmåga. B menar att innovationen 
är en förhållandevis liten del av hans arbetsuppgifter eftersom den rena revisionsdelen är 
väldigt styrd och inte får påverkas. Första räkenskapsåret använder man en viss 
innovationsförmåga när man granskar bolagen, berättar B, men efterföljande år återupprepar 
man i stor utsträckning samma procedurer som tidigare, det är det mest effektiva sättet. A, 
som också anser sig mest använda sig av egen erfarenhet i sin yrkesutövning, säger att hon till 
viss del tvingas tillämpa sin egen innovationsförmåga som bland annat yttrar sig i tolkning av 
lagar och försök att sätta företeelser i sitt sammanhang.  
 
Revisorerna uppger i olika utsträckning att de har tillgång till färdiga manualer och verktyg. B 
har tillgång till färdiga manualer och andra verktyg för problemlösning. Han syftar inte på 
FAR utan snarare det interna material såsom mallar och granskningsprogram som finns 
tillgängligt i företagets databaser. Han berättar att man visserligen arbetar mycket med FAR 
också men oftast i samband med att man vill lösa något redovisningsproblem. ”Går man till 
revisionsstandard och så, så är det ju nedbrutet i vår egen metodik, så jag går ju inte till FAR 
och kollar revisionsstandard utan jag kollar ju vår egen metodik vad den säger, så den ska ju 
avspegla standarden.” 
 
C anser att han till viss del har tillgång till färdiga manualer och andra verktyg för 
problemlösning, och exemplifierar med färdiga granskningsprogram som används vid 
granskning av större bolag.  
 
Till skillnad från övriga revisorer så skulle inte A, som saknar tillgång till någon 
erfarenhetsdatabas, klassificera de verktyg som hon har att tillgå i sin yrkesutövning som 
färdiga manualer. Detta till trots anser hon att hon har tillgång till många och användbara 
verktyg i sin yrkesutövning, bland annat i form av FAR samlingsvolym och 
informationsdatabaser. ”Vi har ju informationsdatabaser där man kan gå in och söka lagrum 
och sånt. Men det är ingen manual som säger att ”så här ska man behandla 
försäkringsfrågorna” eller att ”så här ska man göra vad gäller avtalspolicies” (…) Då vore 
det ganska enkelt (…)” 



EMPIRISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 48

Gällande vad som främst bidrar till revisorernas yrkesutveckling, uppger två av de tre 
tillfrågade revisorerna att det är att lära av andra. A, som är relativt oerfaren inom 
revisorsyrket, anser att det främst är att lära sig av de mer seniora kollegorna. Hennes 
erfarenhet är att man lär sig mycket av att vara ute på uppdrag tillsammans med dem eftersom 
de ofta förklarar hur man bör tänka och agera i en viss situation och så vidare. Emellertid 
anser hon att utbildning och kurser också har spelat, och spelar, en viss roll i hennes 
kunskapsutveckling, men kanske mer som ett komplement till det lärande som sker genom 
mer erfarna kollegor.  
 
Även C, som arbetat i branschen i fyra år, menar att det som bidrar mest till hans yrkes-
utveckling är att lära av kollegor som kommit längre i sin yrkesutövning. Han säger att även 
utbildning är bra, men att kunskapen måste omsättas i praktik snabbt för att inte gå förlorad. 
 
B, som arbetat i revisionsbranschen i tio år, anser att utbildningar och kurser bidrar mer till 
hans yrkesutveckling än att lära av andra. Detta motiverar han med att han anser att 
kunskapsdelningen mellan revisorer är mycket begränsad. ”(…) det är snarare om man har 
något specifikt problem som man kanske går till någon kollega och frågar, i övrigt så är ju 
kunskapsdelningen jättedålig.” Detta, menar han, kan dock vara relaterat till att han har 
kommit relativt långt i sin yrkesutövning. Han tror att han hade svarat annorlunda om han inte 
hade arbetat lika länge. Han tror att man som relativt oerfaren revisor har fler frågor som man 
vill kontrollera med andra än vad han har nu. Han stöter i dagsläget mycket sällan på problem 
som han inte kan lösa själv. Han poängterar att den information som man kan tillgå genom 
databaser är gratis för användaren, och därför föredrar han den informationskällan framför att 
ta kontakt med någon kollega som i så fall också skulle få investera sin tid i uppdraget. 
 
Sammanfattning av professionens karaktär 
Tabell 5: Revisorernas svar på professionens karaktär  

  A B C 
Professionens karaktär       
Uppgifternas karaktär Väldefinierade Väldefinierade Väldefinierade 
Best practice eller innovationsförmåga Best practice Best practice Best practice 
Färdiga manualer Nej men ”verktygslåda” Ja Ja 
Kurser eller lära av andra Lära av andra Kurser Lära av andra 

 
Sammanfattningsvis, och som tabellen ovan visar, kan vi konstatera att samtliga revisorer som 
vi har talat med anser att deras arbetsuppgifter är väldefinierade och att de för att lösa problem 
främst använder sig av sin egen erfarenhet framför att använda sin innovationsförmåga. 
Endast en av de intervjuade revisorerna anser sig sakna färdiga manualer för att lösa 
uppgifter. Hon anser sig istället ha en ”verktygslåda” i form av FAR, informationsdatabaser 
och så vidare. De två som anser sig ha färdiga manualer identifierar dem som 
granskningsprogram samt en särskild metodik för att lösa uppgifter. Att lära av andra, 
speciellt av mer erfarna kollegor, är det sätt som två av revisorerna anser bidrar mest till 
yrkesutvecklingen. De menar dock att kurser fungerar som ett komplement. Den tredje 
revisorn anser emellertid att när man har kommit längre i karriären så är kunskapsdelningen 
mellan revisorer så begränsad att kurser och utbildningar är det som ger mest. Han uppger att 
kurser är det som bidrar mest till hans yrkesutveckling, men tror emellertid att han hade svarat 
annorlunda om frågan hade ställts till honom när han var mer oerfaren som revisor. 
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4.2 Konsulter 
 
”Det här det är en evig fråga, det diskuteras hela tiden det här ”hur ska vi göra”, ”varför 
sitter vi och uppfinner hjulet här allihopa på varsin kammare istället för att samarbeta 
mera”.”   

Källa: F 

4.2.1 Presentation  
 
D arbetar sedan några år tillbaka som konsult på en av Sveriges största revisionsbyråer. 
Tidigare ingick han i ett internationellt konsultbolag tillhörande hans nuvarande företag, detta 
tills större delen av konsultverksamheten såldes ut. Även om hans nuvarande arbetssituation 
innebär mycket ensamarbete så samarbetar han med konsulter inom samma företag som sitter 
på annan ort, och formellt så tillhör de samma arbetslag.  
 
E jobbar på en av Sveriges största revisionsbyråer sedan ungefär två år tillbaka. Hon är 
skattekonsult och fungerar tillsammans med andra skattekonsulter som en svarsportal 
gentemot revisorerna inför de skatteproblem som ställs i deras arbete. 
 
F arbetar som skattekonsult på en av Sveriges största revisionsbyråer. Hon har mycket lång 
erfarenhet av att jobba med skattefrågor, både inom offentlig och privat sektor. 
 

4.2.2 Möjligheter att dela kunskap 
 
Källa vid behov av snabb hjälp 
 
Var konsulterna vänder sig om de är i behov av snabb hjälp varierar. Om E snabbt behöver 
hjälp med att lösa ett fall så vänder hon sig i första hand till företagets databas eller så 
rådfrågar hon en kollega eftersom hon har minst erfarenhet av alla konsulter på kontoret. Om 
D däremot fastnar på något i ett fall och inte kommer vidare på egen hand, så skulle han först 
och främst söka efter information på Internet. Han tycker att universitetsuppsatser utgör en 
bra källa och från dem hämtar han ibland användbar information. När F tacklar ett problem så 
vänder hon sig först och främst till lagboken, vilket hon ser som sitt främsta verktyg, ”(…) jag 
tog inte med den nu men jag brukar alltid ha den med mig”. Kan hon inte finna svaret där så 
letar hon med hjälp av företagets sökfunktioner efter rättsfall eller efter uttalanden som finns, 
exempelvis från Skatteverket, eller bland artiklar i bransch- eller facktidskrifter. Annars lyfter 
hon telefonluren och försöker få tag på någon som har träffat på samma problem. Hon har 
även många kollegor som ringer till henne ” (…) eftersom jag är ganska gammal i gemet.” 
Även om F har arbetat i över trettio år så händer det ofta att hon ställs inför nya situationer 
och som hon uttrycker det ”(…) två personer kan ju ha dubbel så lång erfarenhet, då har man 
ju 60 år ihop eller vad det kan vara.” Därför är de några konsulter som brukar ringa till 
varandra för att dela erfarenheter och kunskap. 
 
Spontan kunskapsdelning  
 
Spontana diskussioner förekommer i någon form på alla tre konsulters arbetsplatser. F berättar 
att de på kontoret till antalet är två skattekonsulter som kan rådfråga varandra men att den 
andra konsulten har specialiserat sig på ett annat område. Spontana diskussioner kring frågor 
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som dyker upp sker enligt F i form av att man ringer till någon. Även E berättar att det på 
hennes arbetsplats förekommer spontana diskussioner kring jobbfrågor i korridoren eller på 
fikarasten, även om hon säger att man försöker att inte prata om jobb på fikarasten. E menar 
att det finns flera ställen förutom vid fikaplatsen som man informellt kommer in på 
jobbrelaterade problem. Som skattekonsult får hon hela tiden frågor av revisorerna ute i 
korridorerna. Informella träffar arrangeras i varierande utsträckning för konsulterna.  
 
D upplever att spontana diskussioner i någon form äger rum på företaget, men främst om de är 
fler konsulter som träffas. På kontoret där också många revisorer arbetar diskuteras det inte 
riktigt på samma sätt; ”De tillfällen man träffas är ju vid fikat och då undrar de ”jaha, vad 
gör du och vad gör ni?” men då är det ju inte läge att gå in på de här djupa.. ”jaa, jag 
analyserar processer och bla bla bla”, det gör man ju inte”. Han anser att hans arbete är så 
olikt den övriga verksamheten på kontoret och att det av därför inte finns anledning att föra så 
många spontana diskussioner just på kontoret. Han nämner också det faktum att de har 
tystnadsplikt som en anledning till att inte diskutera kundrelaterade ämnen på kontoret 
”Speciellt om det är lite känsligare frågor som man arbetar med så brukar man inte ta upp 
det, och inte heller berätta i detalj vad man gör”.  
 
Mentorskapssystem 
 
Något fungerande mentorskapssystem finns inte i någon av konsulternas företag. I D: s fall 
fanns tidigare ett mentorskapssystem när de var fler på kontoret som arbetade som konsulter, 
och då anlitades någon externt för att agera handledare. Han fick också en fadder, som han 
kallar det, när han var nyanställd men systemet tillämpas inte idag. E: s företag har heller 
inget mentorskapssystem som hon vet om, även om hon säger sig ha en sorts handledare i 
form av en tjej som har jobbat i sex år som hon kan ringa till och ställa frågor. F: s företag har 
inget mentorskapssystem som hon känner till ”(…) det är inte så att jag vet om jag har en 
mentor, det kanske jag har, men det är ingenting som fungerar i sådana fall.” Däremot så är 
hon själv en slags informell mentor till två kvinnor på ett annat kontor som är mer oerfarna 
som konsulter.  
 
Regelbundna möten 
 
Möten på regelbunden basis utgör en annan kunskapsdelningsaktivitet som vi ställde frågor 
kring. Två av konsulterna närvarar vid möten regelbundet, medan den tredje konsulten aktivt 
har efterlyst detta i sitt företag. E berättar att ledningen på hennes företag på konsulternas 
begäran har infört regelbundna, obligatoriska möten och hon menar att kunskapsdelningen 
därför har blivit mycket bättre bara på några månader. Dessutom anordnas telefonmöten med 
andra konsulter i regionen varje måndag där man avhandlar problem och stämmer av 
arbetsläget. Denna konsultgrupp träffas även personligen en gång i månaden. Regelbundna 
möten har också D, både med sitt kontor på sin ort och med sin konsultgrupp på annan ort. På 
konsultgruppens möten diskuteras några stående punkter såsom debitering, kommande 
uppdrag och så vidare. ”Det blir på något sätt en klagomur, det klagas lite om si och så, och 
en del berättar att det går lysande”. Med konsultgruppen har han regelbundna 
halvdagsmöten, och två gånger per år har de heldagsmöten med diskussioner av mer 
strategisk karaktär. Han ser dessa möten som en viktig social del i sitt arbete. 
 
F berättar att regelbundna möten är något som de anställda efterlyser och som de har ställt 
krav på att de vill ha. ”(…) det är särskilt angeläget för oss som sitter ensamma ute på 
landsorten med de här frågorna, som ofta är väldigt svåra, att man har möten och att man 
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kan diskutera.” Sedan i höstas har konsulterna emellertid telefonmöten en timme varje 
måndag.  
 
Kunskapsdagar 
 
Kunskapsdagar finns i olika utsträckning i de olika konsulternas företag. D anser att de i 
dagsläget är för få konsulter på kontoret för att sådana aktiviteter ska kunna anordnas 
regelbundet, men att det har förekommit träffar med andra konsulter ute i landet där man har 
redogjort för sina uppdrag och lösningar. Konsulterna har även deltagit i vissa av revisorernas 
aktiviteter, men D ser en skillnad mellan konsult- och revisorsyrket som gör att det inte riktigt 
passar för konsulterna att delta i alla revisorernas aktiviteter; ”Revisorernas kurser är väldigt 
specialiserade. Revisorerna är ofta duktiga på något som de går in väldigt djupt i. Vi jobbar 
ju inte riktigt på samma sätt utan vi har ju en form av baskompetens som ekonomer har i 
allmänhet och sen får man använda den och på något sätt försöka att få till det där”. Han 
säger också att om man arbetar med ett uppdrag som kräver specialistkompetens inom något 
område, exempelvis internprissättning inom internationella koncerner där skattelagstiftningen 
är central, så kan man gå en fördjupande kurs i det aktuella ämnet. Sådana kurser hålls ofta 
internt, skattekurser står exempelvis bolagets egna skattekonsulter för.  
 
Vad gäller kunskapsdagar på E: s företag har man där så kallade ERFA-möten med 
konsulterna dels i hela landet och dels i regionen, där man åker iväg till en annan ort för att 
träffas och diskutera olika aktuella ämnen. Kunskapsdagar arrangeras även på F: s företag 
men enligt henne så anser de anställda att det är i för liten utsträckning. F menar att 
kunskapsdelningsaktiviteterna inom hennes företag absolut kan förbättras. Hon berättar att de 
anställda har framfört att man saknar regelbundna träffar och säger att ledningen också har 
hörsammat detta och att de har blivit lovade bättring. 
 
Utbildningstillfällen 
 
Utbildningstillfällen och kurser är ett forum för kunskapsdelning som finns i samtliga 
konsulters företag, även om konsulterna i varierande utsträckning själva deltar i dessa. F 
berättar att det på hennes erfarenhetsnivå är svårt att hitta några kurser som passar. ”Däremot 
håller vi ju kurser och det är ju väldigt bra för en lärare för man lär sig så länge man har 
elever.” Gällande de kurser och andra utbildningstillfällen som erbjuds av byrån, så är det på 
D: s företag helt behovsstyrt. Om D vet någon kurs som han vill delta i så kontaktar han sin 
närmaste chef och brukar inte vara några problem att få delta. E berättar att man på hennes 
företag främst deltar i kurser under det första året som anställd.  
 
Datasystem  
 
Två av de tre konsulterna berättar att de har tillgång till en kunskapsdatabas i sin 
yrkesutövning. E berättar att de har en nationell databas för skatteavdelningen inom företaget 
där dokument läggs in och där kan man söka efter och finna liknande fall. Hon upplever att de 
anställda vet hur dokumentdatabasen används och att informationsinnehållet är känt bland de 
anställda. Enligt henne läggs det dock in för lite dokument vilket leder till att hon inte alltid 
tycker att hon där finner det hon söker. De dokument som läggs in i dokumentdatabasen ska 
vara helt avidentifierade med avseende på namn, kund och kundspecifik information och 
genom att använda sig av speciella sökord får man träffar inom det område man efterfrågar. 
Databasen administreras och uppdateras centralt. 
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E anser att systemet är bra men att det skulle kunna fungera ännu bättre om företagets 
anställda hade tid att lägga in fler dokument. Hon tror att en stor brist är att 
informationsaktiviteterna inte är integrerade i det övriga arbetet. ”Man är så himla pressad, 
man har debiteringskrav och det är väldigt stressigt hela tiden, det kommer hela tiden 
arbetsuppgifter med tidsfrister av revisorerna. Men vi kanske får tid över jul att lägga in 
dokument (…)” Målet är att varje skattekonsult ska lägga in ett visst antal dokument varje år, 
och detta jobbar man med men E vidhåller att det inte är många som har tid.  På vissa kontor 
finns en sekreterare som hjälper till att föra in dokument i databasen, men inte på E: s kontor. 
Som konsult på E: s företag kan man ta del av databasens innehåll utan att själv vara aktiv 
inläggare. Emellertid berättar E att det är möjligt att se hur många dokument varje anställd 
lägger in eller tar ut och hon påstår att detta egentligen ska vara en del av utvecklingssamtalet, 
men att hon själv enligt egen vetskap inte har blivit utvärderad utifrån just det. Inom E:s 
specialområde så har man en interaktiv databas där man kan lägga in en fråga och sedan få 
svar. Men i övriga skattegruppen används främst gruppmail för att ställa frågor. Hon påpekar 
att man på hennes företag dessutom har tillgång till allmänna informationsdatabaser som 
företaget betalar för att få tillgång till.  
 
D använder sig i dagsläget inte av någon erfarenhetsdatabas. Han berättar att det interna 
datasystemet var betydligt mer utvecklat i det gamla internationella bolaget. Där fanns en 
utbildningsportal där man bland annat kunde gå olika kurser. När de var fler anställda fanns 
ett intranät där de hade alla sina verktyg och där man kunde lägga in genomförda uppdrag 
som sedan kunde användas för att skicka ut anbud och liknande. Den används emellertid inte 
längre.  ”Vi har kvar den där, men den ligger bara och skvalpar.” 
 
F beskriver det nätverk som finns mellan skattekonsulterna på företaget som att ”Vi mailar till 
varandra och vi har också en sida där vi har viss gemensam information”. Förutom 
datasystem så har man tillgång till andra källor via Internet, exempelvis Skatteverkets 
hemsida och portaler och databaser med rättsfall. F berättar att de har en databas med mallar, 
utredningar och dylikt men att hon sällan använder den eftersom hon tycker att det är svårt att 
få det att fungera riktigt bra då varje situation trots allt är lite unik. ”Det är ju skräddarsydda 
lösningar som vi ofta söker och då går det inte med den här löpande band- mallen, i alla fall 
väldigt sällan.” Hon skickar dock sina egna dokument och mallar till andra i företaget så att 
de kan använda dem. F berättar att hon har märkt att det tar ungefär lika lång tid att arbeta om 
ett redan befintligt PM och anpassa det till den situation man arbetar med som att skriva det 
själv från början. Hon tror dock att databasen används av andra yngre kollegor som inte har 
lika mycket erfarenhet. 
 
F säger att en anledning till att inte vilja lägga in dokument i databasen kan vara att man är 
rädd för att få kritik eller för att någon ska tycka att man inte har uttryckt sig tillräckligt 
klyftigt eller att man inte har friskrivit sig tillräckligt. Hon påtalar ett inbyggt motstånd mot att 
lämna ifrån sig sitt material till vem som helst. Dessutom har F: s företag väldigt stränga 
sekretesskrav vilket förutsätter att man har tid för att verkligen avidentifiera dokumenten. Hon 
lyfter även fram tidspressen: ”(…) det här är internt arbete och vem ska då betala för det? 
För varenda minut ska vi egentligen ta betalt av en kund”.  F tror inte att belöningssystemet 
premierar utvecklingen av verktyg och metoder ”(…) det är inget man får credit för 
egentligen, utan man får credit för att sälja sin tid till någon utanför som betalar, tyvärr.”  F 
berättar att alla har tillgång till datasystemet så vitt hon vet men påpekar att det gäller att hitta 
och känna till att det finns och förstå innehållet. F är dock inte helt säker på att 
informationsinnehållet är känt för de anställda, ”(…) det är klart att det är många som känner 
till det men att gemene man här gör det, det tror jag inte.” Hon berättar att systemets innehåll 
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uppdateras centralt i Stockholm. Hon tror att det är en kontinuerlig uppdatering men är inte 
säker på att det alltid prioriteras. ”(…) men viljeyttringarna finns och det är uppe varje gång, 
vi får då och då ett mail att vi måste skicka in det vi har, så de verkar inte ha gett upp helt.” 
 
Tid och mötesplatser 
 
Vad gäller tid och mötesplatser för kunskapsdelning i allmänhet har det enligt F varit 
bristfälligt och hon hoppas att det blir bättre. Även D ser begränsningar i möjligheterna till 
kunskapsdelning, han tycker inte att det ges tillräckliga möjligheter för att dela kunskap. Han 
ser tidsfaktorn som det främsta hindret eftersom han inte träffar konsultgruppen tillräckligt 
ofta; ”Säg att det är en halvdag, då ska både Gud och hans mamma avhandlas på samma 
eftermiddag (…) I så fall skulle man ju antingen avsätta någon tid på fritiden och det är ju 
inte så roligt eller så får man på något sätt tillsätta något projekt”.  
 
E tycker att mötesplatser för kunskapsdelning finns i större utsträckning än tidigare, men ser 
likt de andra konsulterna tidsfaktorn som ett problem. Hon berättar att man på hennes 
arbetsplats nyligen konstaterade att man där skulle kunna bli bättre på att använda 
brainstorming med en eller fler kollegor som en metod för att på ett snabbare sätt lösa 
uppkomna problem bland konsulterna. Hon menar att med fler fria problemlösningsinitiativ så 
skulle möjligheterna till kunskapsdelning antagligen kunna förbättras. Detta innebär dock att 
man måste försöka skapa tid för det. ”När man har en fråga så hoppas man att någon kollega 
kan avsätta någon halvtimma för det.” Enligt E så tillåts denna typ av aktiviteter av ledningen 
under förutsättning att någon kund kan debiteras för tiden. Emellertid uppmuntrar inte 
ledningen på något direkt sätt till att de anställda ägnar sig åt aktiviteter som brainstorming.  
 
Sammanfattning av möjligheter att dela kunskap 
Tabell 6: Konsulternas svar på möjligheter att dela kunskap 

  D E F 
Möjligheter att dela kunskap       
Källa vid behov av snabb hjälp Internet/Kollegor Databas/Kollegor Lagbok/Databas/Kollegor 
Spontan kunskapsdelning Ja Ja Ja 
Mentorskapssystem Nej Nej Nej  
Regelbundna möten Ja Ja Nej 
Kunskapsdagar Ja Ja Bristfälligt 
Utbildningstillfällen Ja Ja Ja 
Datasystem Nej Ja Ja 
Tid Otillräcklig Otillräcklig Otillräcklig 
Mötesplatser Otillräckliga Tillräckliga Otillräckliga 

 
Som ovanstående tabell visar är konsulternas svar, liksom revisorernas, i hög grad sam-
stämmiga med varandra. Konsulterna vänder sig likt revisorerna till kollegor vid ett snabbt 
uppkommet behov av hjälp, men använder sig i stor utsträckning även av databaser, Internet 
och andra källor såsom lagboken och rättsbanker. Även konsulterna säger sig vara medvetna 
om kollegornas kompetens. Av deras svar kan vi utläsa att alla konsulter har ett socialt 
nätverk och att de i stor utsträckning anser sig veta vilken kompetens deras kollegor har, och 
således vem de kan kontakta i vissa ärenden. 
 
Samtliga konsulter uppger att det förekommer spontana diskussioner mellan medarbetarna på 
respektive företag. Emellertid påtalas att tystnadsplikt och hög debiteringsgrad utgör hinder 
för denna typ av informella diskussioner. En av de intervjuade konsulterna förespråkar mer tid 
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till fria problemslösningsinitiativ vilket är ytterligare en form av spontan kunskapsdelning 
mellan kollegor.  
 
Gemensamt för alla konsulter är att inget av deras företag i dagsläget har något fungerande, 
formellt mentorskapssystem. Däremot finns det exempel på situationer där en form av 
informellt mentorskap har uppstått, och det har påtalats att det finns ett behov hos de 
anställda, särskilt i början av karriären att få stöd från en handledare. Regelbundna möten 
hålls på två av företagen och på det tredje är det något som de anställda känner behov av och 
efterlyser. I likhet med revisorerna har konsulterna olika typer av möten, det vill säga en del 
rena informationsdelningsmöten och andra kunskapsdelningsmöten. Alla konsulter som 
intervjuats har berättat att de är få konsulter på samma kontor vilket innebär att 
kunskapsdelningen hämmas av geografiska avstånd. Med dagens kommunikationsmedel kan 
konsulter på olika kontor ha direktkontakt utan att träffas men trots det så efterlyser 
konsulterna ändå fler personliga möten. Vad gäller tid för kunskapsdelningsmöten identifierar 
konsulterna emellertid en tidsbrist till följd av debiteringsgraden.  
 
Ett annat organiserat forum för kunskapsdelning är kunskapsdagar då företagets anställda 
samlas för att dela erfarenheter och information. Endast en av de intervjuade konsulterna är 
nöjd med de dagar för erfarenhetsutbyte som företaget erbjuder. De andra två anser att man 
har bristfälliga kunskapsdagar, återigen ett tecken på att man är i behov av mer direktkontakt 
med varandra. En av konsulterna anser att det behövs fler regelbundna träffar med kollegor 
för erfarenhetsutbyte. De utbildningstillfällen som konsulterna erbjuds av sina företag infaller 
främst första året, även om en av dem anser att det är behovsstyrt. En databas för 
kunskapsdelning finns tillgängliga för två av de tre konsulterna, även om bara en av dem 
uppger att hon aktivt använder sig av den. Precis som för revisorerna, tycks användningen av 
databaserna vara starkt åldersknuten på vissa företag. 
 
Samtliga av de intervjuade konsulterna är tveksamma till om det ges tillräckliga möjligheter 
för att dela kunskap. 

4.2.3 Motivation att dela kunskap 
 
Även i konsulternas fall var vi intresserade av att få veta i vilken grad de känner motivation 
att dela med sig av sin kunskap. På frågan om de aktiviteter med kunskapsdelningssyfte som 
finns i byrån hjälper D i sin yrkesutövning svarar han att de gör det i viss utsträckning, 
åtminstone på sikt. E menar också att hon lär sig mycket av att närvara vid ERFA-möten och 
möten av mer informell karaktär med de andra konsulterna och hon anser att denna typ av 
aktiviteter hjälper henne i sitt yrkesutförande. F tvekar på frågan om datasystemet har hjälpt 
henne i sin yrkesutövning. ”I och med att jag knappt har använt det så måste jag väl säga nej 
på den frågan och det kanske jag borde skämmas över, men jag använder det inte.” Vad 
gäller de övriga aktiviteterna däremot så menar hon att spontana diskussioner, möten och även 
kunskapsdagar hjälper henne. 
 
Alla tre konsulter uppgav att det är motiverade att dela med sig av sin kunskap. D känner att 
han har motivation att dela sin kunskap i det fall det förekommer, men tillägger att ”Ni har ju 
säkert kunnat lista ut att det är väldigt mycket ensamarbete och man är väldigt mycket 
ensamvarg som konsult på den här typen av uppdrag”. Ibland brukar han dock be revisorerna 
om hjälp när de har utrymme för det och hans arbetsbelastning är hög, och då krävs det att han 
delar med sig av sin kunskap för att göra dem införstådda i uppgiftens problem och visar hur 
man går tillväga för att lösa den.  
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Enligt egen utsago är även F motiverad att dela med sig av sin kunskap. ”Det är jag och det 
är väl därför jag har så mycket telefonsamtal från kollegor som jag har, att jag tycker det är 
ganska roligt.” Hon anser att det är givande att hjälpa andra, även om hon anser att det kan 
vara tröttsamt ibland och tålamodskrävande att hjälpa någon som hela tiden kör fast för att 
inte komma vidare eller fastnar i detaljer. F menar att många personer sitter ensamma och 
arbetar och hon minns själv hur det var när hon började ”(…) man sitter helt panikslagen för 
att man inte vet hur man ska komma vidare i ett ärende” och hon tycker hon gärna vill hjälpa 
de som sitter fast att komma vidare. ”Jag kanske inte behöver lösa alltihopa men jag kan 
ändå få in dem på ett annat tankespår (…) jag försöker faktiskt att prioritera det så att de ska 
får en snabb respons från mig, före något annat. Och då tycker jag att jag gärna vill hjälpa 
tjejerna”. F anser att det snarare än huruvida det ges tillräckliga möjligheter för att dela 
kunskap eller ej, har att göra med vilja. ”Det här jobbet är så tufft och så hårt att kan man 
hjälpa någon så måste man göra det, och det är en fråga om vilja.”  
 
Vad gäller incitament från ledningen till att dela kunskap delar konsulterna uppfattningen att 
de saknas eller är bristfälliga. F anser att det inte ges några incitament uppifrån till 
kunskapsdelning. Det finns enligt hennes uppfattning heller inget incitament inbyggt i 
bonussystemet. E är inte lika bestämd i sitt svar, hon anser att det kunde finnas bättre 
incitament även om hon ser ledningens initiativ till att ha så kallade ERFA-möten som ett 
slags incitament till kunskapsdelning. D anser inte att det i dagsläget alls finns några 
incitament till att dela kunskap. Han tror att en utvärdering av honom utifrån hur han delar 
kunskap skulle vara godtycklig och om någon sådan skulle äga rum tror han att det skulle 
passa bäst i samband med utvecklingssamtalet snarare än lönesamtalet. Han tycker emellertid 
att konsultrollens karaktär gör det svårt att dela kunskap överhuvudtaget eftersom han tror att 
fokus ligger på andra områden: ”I grund och botten så handlar det om att ”hur mycket har du 
dragit in? Hur mycket har du debiterat?” Det vore ju naivt att tro något annat i den här typen 
av verksamhet”. 
 
Sammanfattning av motivation att dela kunskap 
Tabell 7: Konsulternas svar på motivation att dela kunskap 

  D E F 
Motivation att dela kunskap       
Kunskapsdelningsaktiviteternas nytta Viss, på sikt Stor Viss 
Motivation Ja Ja  Ja  
Incitament uppifrån Nej Bristfälligt Nej 
 
Sammanfattningsvis om konsulterna i detta avseende, kan konstateras att samtliga intervjuade 
konsulter anser att de kunskapsdelningsaktiviteter som finns hjälper dem i deras 
yrkesutövning. Någon anser att de hjälper i viss utsträckning på sikt, en annan ser 
erfarenhetsdagar som användbara medan en tredje, som inte använder datasystemet, anser att 
de övriga aktiviteterna är till hjälp. Trots att det inte ges några direkta incitament för 
kunskapsdelning på något av de intervjuade konsulternas företag, säger sig samtliga av de 
intervjuade konsulterna emellertid vara motiverade till att dela kunskap.  
 

4.2.4 Arbetskultur 
 
Intern konkurrens 
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Gällande förekomsten av intern konkurrens bland konsulterna, tror E att sådan kan 
förekomma och att den kan hindra kunskapsdelningen. Hon exemplifierar med en situation 
där den interna konkurrensen blir tydlig. Om man frågar en kollega om hjälp, och denne 
kommer med lösningen, kan det hända att den som frågar vill debitera sin kund den tiden trots 
att arbetet utförts av kollegan som på så sätt inte får del av ”kakan”. Detta är något som hon 
själv tycker är fel. Även F anser att det förekommer intern konkurrens, både mellan 
avdelningar och mellan konsulter. ”Ja, det gör det absolut, det kan man inte förneka. Mer 
utbrett bland män än kvinnor skulle jag vilja säga. Det finns flera exempel på det, tyvärr. Man 
försöker naturligtvis att motverka det men det finns.” F berättar att det är ett evigt dilemma att 
skatteavdelningen är för sig och revisorerna är för sig, för då konkurrerar man om kundens 
pengar. ”Det borde inte vara så men jag är uppriktig, det är så.” 
 
Angående intern konkurrens så anser D att hans speciella arbetssituation gör att det inte 
förekommer på kontoret, i alla fall inte idag. Han tillägger dock att det säkert hade funnits om 
han inte varit ensam som konsult på sitt kontor. Tidigare, däremot, när de var fler anställda på 
den konsultavdelning som han tillhör var den mer påtaglig; ”Stundtals armbågades det i 
bröstet på varandra, men det var som ett resultat av att det var dåliga tider, många hade 
dålig beläggning så ”rädda sig den som kan” blev det då”.  
 
Tillit 
 
Vad gäller tillit på arbetsplatsen framhåller E att hon har mer tillit till vissa och mindre till 
andra. ”Man lär sig ju vilka man helst vill fråga.”  Hon tycker själv att hon stärks av att någon 
frågar henne om någonting och anser sig ha lätt att dela med sig av sin kunskap. När det gäller 
tillit, så anser D att det finns men samtidigt så ser han en stor motsättning mellan 
konsultverksamhet och att dela kunskap. Han förklarar det med ”Att du överhuvudtaget får ha 
jobbet kvar är ju baserat på att du debiterar och har en god intjäningsförmåga och det finns 
en viss motsättning i det till att man delar med sig för mycket (…) det är ju som ett resultat av 
hur styrsystemet fungerar.”  
 
F menar att graden av tillit varierar ”I de flesta fall så är det klart att man känner tillit (…) vi 
skattekonsulter känner nog tillit till varandra”. Skattekonsulterna är dyra att anlita för 
revisorerna och i de fall revisorerna vill ha någon slags färdiga ”paket” som de kan använda 
till kunder finns en rädsla bland skattekonsulterna för att revisorerna inte tänker sig för 
ordentligt. F menar att deras vilja att sälja in någonting är väldigt stor men att det kan vara lätt 
att förbise någonting. Det är omöjligt för revisorerna att ha samma kunskap om skatter som 
skattekonsulterna har. F förklarar att ”de kan mycket om skatter men inte tillräckligt vad 
gäller svåra frågor och där brister tilliten, vi är helt enkelt rädda för att de använder saker 
och ting på ett för lättvindigt sätt. Det låter ju hemskt när man säger det.” 
 
Intolerans mot behov av hjälp 
 
Graden av intolerans mot behov av hjälp sägs vara låg i alla konsulternas företag. E tycker att 
acceptansen för behov av hjälp på hennes företag är tämligen hög. Hon tror att det beror på att 
komplexiteten i skatteområdet gör att den mest erfarne skattekonsulten kan ställas inför 
problem som han inte kan lösa, ofta finns inget klart svar utan man måste diskutera sig fram 
till en lämplig lösning. D upplever heller inte att det finns någon intolerans mot hjälp, även 
om han tillägger att man inte kan komma med för banala frågeställningar heller. Precis som E 
tidigare nämnde, så säger D att man när man ber om hjälp också måste skapa möjlighet till 
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debitering för den som hjälper till, då brukar det aldrig vara några problem. F menar att det 
finns en viss intolerans mot behov av hjälp inom företaget och att man inte alltid hjälper 
andra. ”Vi är rätt pressade periodvis av mycket arbete och då hinner man inte”.   
 
Olika kulturer, vokabulär och referensramar  
 
E upplever att faktorer som olika kulturer, vokabulär och referensramar ibland hindrar 
kunskapsdelningen, bland annat eftersom skattekonsulterna tillämpar ett mer juridiskt språk 
än revisorerna. ”För oss är det självklart vad vi menar men de förstår inte riktigt.” D 
upplever också att skillnader finns på arbetsplatsen mellan kulturer, vokabulär och 
referensramar, men tror ändå att man ändå kan förstå varandra.  
 
Enligt F märks olikheter i kulturer, vokabulär och referensramar som hinder för 
kunskapsdelning främst utåt mot kunder ”(…) Man får ibland reaktionen att man pratar för 
skattetekniskt, de tycker att det är för krångligt helt enkelt och tyvärr är det ju det men ofta 
finns det ju inget enkelt sätt att förklara.” Hon påpekar emellertid att det, även om det är 
sällan, har hänt också internt att hon inte lyckas förklara något med följden att det har gått 
snett. ”(…) jag har varit med om att det har gått precis galet för att vi inte har förstått 
varandra. Så det händer.” 
 
Ledningens inställning 
 
Angående hur konsulterna upplever ledningens inställning till kunskapsdelning, så upplever F 
att företaget tar tillvara på hennes kunskap och erfarenheter på ett bra sätt eftersom hon anser 
att hon ständigt får använda och utveckla sin kompetens inom sitt område. E anser också att 
företaget tar till vara på hennes kunskap på ett bra sätt. D: s uppfattning är att hans 
erfarenheter och kunskap tas tillvara på av hans kunder, snarare än av byrån. Byrån 
tillhandahåller verktyg för att han ska kunna dela med sig av sin kunskap externt, men inte i 
lika stor utsträckning internt; ”Byrån har ju inget eget intresse för vad jag kan sådär, de vill 
ju bara skapa förutsättningar för att jag ska kunna får ut det på marknaden och ta betalt för 
det”. Det har hänt att han har fått vara ansvarig för att hålla i en kurs eller dylikt, men även då 
utåt mot kund och inte internt i byrån. D tror att detta kan vara relaterat till att de är så få 
konsulter kvar inom byrån.  
 
E tror att ledningens medvetenhet om vikten av kunskapsdelning är tämligen hög, samtidigt 
som hon påpekar att ledningen drivs av resultatansvar och därmed kanske inte inser hur 
mycket kunskapsdelning bidrar till lönsamheten på sikt. Ledningens medvetenhet om 
kunskapsdelningens betydelse för konsulterna, tror D är mycket liten i jämförelse med 
revisorernas situation, men säger samtidigt att ”Medvetenheten återfinns väl i det att vi har ett 
visst handlingsutrymme i form av pengar och intern tid som vi kan ägna åt frågor som vi 
tycker är aktuella”. Ledningens inställning till att avsätta tid för aktiviteter med 
kunskapsdelningssyfte anser D ändå vara bra, eftersom att ”Det vi vill ha, det får vi så att 
säga”. Det är emellertid inte så att det kommer önskemål från ledningens håll att mer tid än 
den budgeterade tiden ska avsättas för kunskapsdelning, sådana önskemål brukar i regel 
komma nerifrån ”(…) men det brukar aldrig vara något problem. Bara det går bra, bara 
rörelsen går bra så är det sällan det”.  
 
E anser att inställningen hos ledningen till att avsätta tid för kunskapsdelning kunde vara 
bättre. De anställda har nyligen lyckats få till stånd obligatoriska veckomöten, och hon menar 
att om de fortsätter att vara drivande i sådana frågor är det kanske möjligt att få igenom andra 
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förslag också. ”Nu har vi ju fått igenom hos ledningen och fått bekräftat att vi kan ha de här 
veckomötena vilket vi inte hade förut. Om vi driver på mer så går det nog att få igenom mer 
också.” Enligt E kommer behovet och initiativet till dylika aktiviteter ofta nerifrån i 
organisationen.  
 
F anser att ledningen är mycket medveten om vikten av kunskapsdelning. Hon menar också 
att de arbetar på det men att det finns problem med resurser. ”(…) så är det och det får man 
också acceptera och förstå, en förutsättning för verksamheten är också att det kommer in 
pengar.” Hon berättar att hon upplevde att kunskapsnivån när det gällde just skatter var låg 
här hon började på företaget. ”(…) Då ville vi hitta på sätt att hålla utbildningar men 
utbildningsbudgeten för var och en är ju redan ganska tight” De senaste två åren har man haft 
en intern två dagars utbildning för revisorerna från fyra orter då man åker iväg och diskuterar 
skattefrågor.  
 
F berättar att man också gjorde ett försök att hålla kurser på kvällstid, genom att företaget stod 
för en timme och de anställda för två timmar, men att det inte var vidare populärt. ”(…) jag 
höll i Norrköping också utbildningar ofta på kvällarna och då fanns det de som stannade en 
timme och sedan gick.” Under F: s år som skattekonsult har det ofta hänt att man inte har fått 
behandla utbildning på kvällstid som övertid. Mot detta reagerade hon starkt som nyanställd 
eftersom hon ansåg att det handlade om nödvändig utbildning och därmed självklart borde 
vara berättigande till övertid eller ledighet vid ett senare tillfälle. Från ledningens håll tycker 
man enligt F att utbildningarna är någon slags egen förkovran. ”(…) det är likadant om vi har 
någon marknadsföringsaktivitet på kvällen, då får man ställa upp på det på sin fritid. Det kan 
hända att man kan sätta upp någonting som marknadsföring men företaget ser det som att 
man gör personlig marknadsföring av sig själv och då gör man det utanför företagets budget 
(…)” 
 
Sammanfattning av arbetskultur 
Tabell 8: Konsulternas svar på arbetskultur 

  D E F 
Arbetskultur    
Intern konkurrens Ja och nej Ja Ja 
Tillit Ja Varierande grad Varierande grad  
Intolerans mot behov av hjälp Nej Nej Viss 
Olika kulturer, vokabulär, referensramar Nej Ja Nej 
Ledningens inställning Positiv Tämligen positiv Positiv 
 
Två av konsulterna uppger att det förekommer intern konkurrens mellan medarbetarna på 
kontoret, och även i viss utsträckning mellan avdelningar. D anser att det på grund av hans 
situation som ensam konsult på kontoret inte förekommer intern konkurrens just där, men 
antyder ändå att intern konkurrens förekommer mellan konsulter genom det styrsystem som 
finns i hans företag. Graden av tillit som konsulterna känner inför sina kollegor varierar och 
beror på erfarenhet och vilken avdelning kollegan tillhör. En annan faktor knuten till kulturen 
som påverkar kunskapsdelning är graden av öppenhet. Två av konsulterna anser att det finns 
en hög acceptans för behov av hjälp, samtidigt som den tredje påpekar att det finns en viss 
intolerans på grund av tidspress. Konsulterna uttrycker att den intolerans som finns till stor del 
beror på att konsulterna tvingas prioritera ned att hjälpa andra till följd av de höga 
debiteringskraven. Konsulterna identifierar inga hinder för kunskapsdelning mellan konsulter 
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uppkomna av olikheter i kultur, vokabulär eller referensramar. Däremot tycks sådana 
olikheter kunna vara ett problem mellan konsulter och revisorer, samt externt mot kund.  
 
Kunskapsdelningen i ett företag påverkas även av de organisatoriska värderingar som präglar 
kulturen. Vad gäller ledningens medvetenhet om vikten av kunskapsdelning anser konsulterna 
att den generellt är ganska hög vilket tyder på en positiv inställning till kunskapsdelning från 
ledningens sida. Konsulterna påtalar emellertid att utökade möjligheter till kunskapsdelning 
vanligtvis sker först efter att ledningen mottagit önskemål nedifrån. Konsulterna anser att 
resursbristen är ett problem och då särskilt när det gäller att avsätta tid. Detta leder bland 
annat till att anställda får utbilda sig och hålla utbildningar på egen tid. 

4.2.5 Professionens karaktär 
 
Två av de tre tillfrågade konsulterna är tydliga i att definiera sina arbetsuppgifter som oftast 
oklara. D motiverar att hans uppgifter i allra högsta grad är oklara med att han anser att en del 
av konsultrollen är att hjälpa kunden att just definiera problemet som ofta är diffust. F anser 
att hennes uppgifter många gånger är väldigt oklara men menar att ”jag kan inte säga att det 
inte också kan vara en rak fråga, om får man göra avdrag för det eller detta, men ofta, ofta är 
det så att man måste reda ut omständigheter.” E resonerar annorlunda och säger att de 
uppgifter hon hanterar skulle kunna förklaras som främst väldefinierade men att hur man 
kommer fram till själva slutsatsen är lite mer oklart.  
 
Konsulterna fick, precis som revisorerna, frågan om de främst använder sig av best practice 
eller innovationsförmåga i sin yrkesutövning. I svaren rådde samstämmighet i att det är en 
kombination av dessa som är nödvändig. E berättar att hon när hon bestämmer sig för hur hon 
skall gå tillväga för att lösa ett fall försöker utgå från sin egen erfarenhet men hon använder 
även sin innovationsförmåga i och med att hon ofta anser sig vara tämligen kreativ i sitt sätt 
att lösa arbetsuppgifterna, ”Det är väl lite både och kan man säga.”. D anser sig liksom E 
använda en kombination av egen erfarenhet och innovation i sin yrkesutövning. Han brukar se 
tillbaka på sitt eget tillvägagångssätt från tidigare fall, och även hur andra har gått tillväga för 
att sedan kunna finna en lösning. När han arbetar med ett fall med en hög grad av komplexitet 
eller med en problematik som han aldrig tidigare konfronterats med så brukar han leta 
information i gamla läroböcker eller ringa någon kollega. F menar att eftersom hon har arbetat 
relativt länge i branschen använder hon sig till stor del av egen erfarenhet. Dock har hon som 
en följd av att ha fått hantera många olika situationer i sin karriär också tränat upp sin 
innovationsförmåga. ”(…) det är ju ofta därför man kommer till mig som skattespecialist att 
jag ska hitta en lösning som revisorerna själva inte har tänkt på (…) så jag tycker både och.” 
 
Vi ville veta i vilken utsträckning konsulter har tillgång till färdiga manualer och andra 
verktyg i sin yrkesutövning. Även när här är konsulterna samstämmiga i att de inte har 
tillgång till några sådana. E säger att hon i sitt arbete inte alls har tillgång till färdiga manualer 
eller andra verktyg gällande problemlösning, utan det hon kan använda sig av är 
brainstorming och sina kolleger samt sökning efter rättsfall och information i databaser. D har 
inte heller tillgång till färdiga manualer eller andra verktyg i sitt yrke som konsult, i alla fall 
inte i dagsläget. Däremot hade han i det internationella bolag som han tidigare tillhörde 
tillgång till vissa typer av manualer för exempelvis införsäljning samt blanketter för 
riskhantering och så vidare. F säger sig ha tillgång till färdiga manualer i väldigt liten 
utsträckning. Hon använder sig dagligen av skattelagarna och då främst inkomstskattelagen 
”(…) den slår man ju i precis varje dag för att hitta svar på en massa frågor men tillvaron är 
ju lite mer komplicerad. Man måste ju ofta kunna sy ihop ett bra förslag och då står det ju 
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inte hur jag ska göra det utan jag måste leta.” Metodiken varierar med andra ord från fall till 
fall och hon menar att det är svårt att säga att hon har tillgång till färdiga manualer. 
 
Gällande vad konsulterna tror bidrar mest till deras egen yrkesutveckling, är de eniga om att 
lärande av andra snarare än kurser är mest utvecklande. Enligt E så lär hon sig definitivt mer 
av att sitta med och lära av dem som har längre erfarenhet inom yrket än av utbildningar och 
kurser. Även D tror att den kunskap som bidrar mest till hans yrkesutveckling från år till år 
erhålls genom att studera vad andra har gjort före honom. Han anser att det är väldigt lärorikt 
att lyssna till sina kollegor och att konsulterna i hans företag har ett arbetssätt som han tycker 
är väldigt intressant. Han berättar att de när de träffas brukar presentera olika fall för varandra 
och hur de har funnit lösningar till olika problem. Han tycker att det är otroligt viktigt att veta 
hur andra konsulter går tillväga när de löser fall, och att detta också är värdefullt för kunden: 
”Det är ofta något som kunderna tycker är en viktig bit av det de betalar för när de tar in 
konsulter”. D anser visserligen att utbildning också är viktigt, men förklarar att man på kurser 
ofta utgår från generiska exempel som sällan är tillämpbara på verkligheten.  
 
F tycker att det är väldigt intressant med utbyte med andra människor i form av telefonmöten 
eller konferenser som skapar tillfälle för diskussion med andra. Sådana forum ger henne 
tillfälle att bolla idéer med andra och ibland får hon med sin långa arbetslivserfarenhet 
möjlighet att dela med sig av sin kunskap till andra. Det händer givetvis också att någon 
annan har stött på ett speciellt fall som kan vara av intresse för alla. ”Det behöver man ju 
jämt, bolla sina idéer, och det är väldigt farligt att sitta själv egentligen för att man inte 
utvecklas då man kanske gör något eller missar något. Så det behöver man, 
informationsutbyte eller erfarenhetsutbyte.”  
 
Sammanfattning av professionens karaktär 
Tabell 9: Konsulternas svar på professionens karaktär 

  D E F 
Professionens karaktär       
Uppgifternas karaktär Oklara Väldefinierade Oklara 
Best practice eller innovationsförmåga Både och Både och Både och  
Färdiga manualer Nej Nej Nej  
Kurser eller lära av andra Lära av andra Lära av andra Lära av andra 

 
Konsulternas svar på frågorna som ställdes om professionens karaktär återfinns i 
sammanställd form i tabellen ovan som visar att stor samstämmighet råder i allmänhet 
konsulterna emellan. Gemensamt för samtliga är att de anser att det vid ett uppdrags start ofta 
är oklart hur uppgiften ska lösas. Två av dem ser sina uppgifter som oklara medan en anser att 
uppgiften är väldefinierad men att det istället är tillvägagångssättet som är oklart. Alla tre 
använder sig av en kombination av egen erfarenhet och innovation för att kunna lösa 
uppgifterna. Även vad gäller tillgång till färdiga manualer är de av samma åsikt, nämligen att 
de i sin roll som konsult inte har tillgång till färdiga manualer eller någon särskild metodik för 
att lösa uppgifter. Att ha erfarenhetsutbyten och studera andra konsulters tillvägagångssätt är 
det som enligt konsulterna själva bidrar mest till deras yrkesutveckling. Även om utbildning 
är viktig så är kritiken som lyfts fram av en av konsulterna att den ofta är för standardiserad 
för att kunna appliceras på verkliga fall. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vårt empiriska material med våra teoretiska utgångs-
punkter som grund. Kapitlet består av en jämförande analys mellan yrkeskategorierna och 
syftar till att besvara våra tre frågeställningar. Inledningsvis utreder vi om det finns 
skillnader mellan kunskapsdelningssystemen för konsulter och revisorer, samt hur dessa i så 
fall ser ut. När eventuella skillnader har utretts kommer vi i nästföljande avsnitt att föra en 
diskussion kring varför de kan tänkas finnas, innan vi slutligen utreder eventuella möjligheter 
till förbättringar av systemen.  
 

5.1 Möjligheter att dela kunskap 
 
Skiljer kunskapsdelningssystemen sig åt mellan professionskategorierna revisorer och 
konsulter och i så fall hur? 
 
Som vi tidigare har konstaterat i referensramen, kan kunskapsdelningsaktiviteter vara av både 
formell och informell karaktär. Vårt empiriska underlag behandlar främst aktiviteter som är 
formella till sin natur, men vi berör även de informella system som finns för kunskapsdelning. 
Utifrån de samlade möjligheter som revisorer och konsulter har att dela kunskap, är vår 
ambition att kunna bedöma i vilken utsträckning Hansen et al: s (1999) personaliserings- 
respektive kodifieringsstrategi tillämpas i respektive professionskategori.  

5.1.1 Informell kunskapsdelning 
 
För att undersöka vilka informella kunskapskällor som revisorer respektive konsulter 
värdesätter frågade vi var de vänder sig vid ett snabbt uppkommet behov av hjälp. Eftersom 
alla revisorer i någon utsträckning rådfrågar sina kollegor vid behov kan vi konstatera att 
revisorernas främsta källa i ett sådant läge utgörs av andra individer. De tillämpar i detta 
avseende personalisering i större utsträckning än kodifiering, även om en av dem använder 
databasen mycket. Vi tror att revisorer främst rådfrågar sina kollegor när de är i behov av vad 
vi tidigare har klassificerat som explicit lagrad kunskap, alltså specialistkunskap inom ett 
smalt område men som ändå kan delas verbalt. Vi kan också konstatera att alla tillfrågade 
revisorer har ett socialt nätverk som de använder i sin yrkesutövning. Att de också anser sig 
veta vilka kollegor de kan fråga om vilka ärenden ser vi som ett implicit index för deras 
sociala nätverk, i enlighet med Oliveras (2000) resonemang. Sociala nätverk utgör en 
uppmuntrande faktor för kunskapsdelning.  
 
Konsulterna är inte fullt lika samstämmiga i sina svar som revisorerna. Alla rådfrågar 
kollegor, men uppger samtidigt andra källor såsom Internet, databaser eller lagboken dit de 
också brukar vända sig. Konsulter tillämpar i detta sammanhang således både personalisering 
och kodifiering i stor utsträckning. Vi tror att konsulter, när de söker kunskap som är 
rationaliserad i den bemärkelsen att den är generell och offentlig, använder kodifiering genom 
att vända sig till Internet, databaser eller lagboken. Även explicit lagrad kunskap kan 
teoretiskt sett finnas i databaser, som exempelvis PM som är tillämpbara i en specifik 
situation. Vårt empiriska underlag visar emellertid att konsulterna, i de fall de efterfrågar 
explicit lagrad kunskap och då källor såsom Internet, databaser och lagboken inte kan 
tillhandahålla nödvändig information för att lösa problemet, vänder sig till en kollega och 
utnyttjar personaliseringens fördelar. Genom att kontakta kollegorna utnyttjar konsulterna sitt 
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sociala nätverk, vilket möjliggör en typ av informell kunskapsdelning. Liksom revisorerna har 
konsulterna ett implicit index till sitt sociala nätverk då de anser sig ha en god insikt i 
varandras kompetens och även brister.  
 
Såväl revisorer som konsulter uppger att det förekommer spontana diskussioner på deras 
respektive arbetsplatser. Antalet informella möjligheter till kunskapsdelning förefaller därmed 
vara stort för båda professionskategorierna och både revisorer och konsulter ger exempel som 
överensstämmer med Webbers (1993) beskrivning av konversationer vid vattenautomaten 
eller fikarummet som till största del tenderar att vara arbetsrelaterade. Vi anser att både 
spontana diskussioner om frågor som dyker upp under arbetsdagen och informella träffar 
utanför arbetsplatsen där tillfälle också ges att diskutera arbetsrelaterade ämnen utgör faktorer 
som uppmuntrar kunskapsdelningen individerna emellan i båda professionsgrupperna. 
 
Kollegor som en källa till kunskap utgör i termer av organisatoriska minnessystem exempel 
på kunskap som är lagrad i individer. Det är också det mest effektiva sättet att lagra och dela 
tyst kunskap. Vi har tidigare beskrivit för- och nackdelar med att ha kunskap lagrad i 
individer. En fördel som vi ser i detta sammanhang är att individer kan fånga och förmedla 
nyanser på ett sätt som andra lagringsmöjligheter såsom databaser eller elektroniska 
anslagstavlor inte kan. Detta ser vi som en fördel när uppgifter är av komplex natur som 
kräver viss specialistkunskap. För revisorerna kan sådana utgöras av momsfrågor eller en 
komplex granskning av exempelvis en koncern, och för konsulterna består de av uppgifter av 
olika slag som tenderar att vara komplexa och nyansrika. En nackdel med att lagra kunskap i 
individer som vi kan relatera till vårt empiriska material är att individer inte nödvändigtvis vill 
dela med sig av sin kunskap, vilket vi kommer att återkomma till i stycket om motivation.  
 

5.1.2 Formell kunskapsdelning  
 
De kunskapsdelningsaktiviteter som vi diskuterat, vilka kan kategoriseras som formella, 
utgörs av mentorskapssystem, möten, kunskapsdagar, utbildningstillfällen och datasystem. De 
förstnämnda fyra utgör exempel på hur personalisering tillämpas i praktiken enligt Hansen et 
al.:s (1999) definition, eftersom samtliga innebär att kunskap delas genom direktkontakt 
mellan individer, en så kallad person-to-person process. Datasystem, som utgör 
kunskapsdelning genom en person-to-document process, är som bekant ett uttryck för 
kodifiering.  
 
Personalisering 
 
Mentorskapssystem tillämpas i alla revisorers företag, och har lyfts fram som en viktig del av 
revisorers yrkesutveckling under de första åren. Ingen av konsulterna är engagerad i något 
formellt mentorskapssystem, men i viss utsträckning förekommer ett informellt mentorskap 
konsulterna emellan, då det även för dem anses viktigt att lära av andra under de första åren 
som konsult.  I de fall det påpekats att det har funnits brister i mentorskapssystemen, har detta 
främst berott på att det inte har givits tillräckliga incitament för att engagera sig i ett sådant. 
Brist på belöning för kunskapsdelning i det sammanhanget minskar motivationen att dela, och 
identifieras av oss som försvårande av den kunskapsdelning som sker genom just mentorskap. 
Vi tror att mentorskapssystem främjar delningen av både rationaliserad och lagrad explicit 
kunskap eftersom handledaren kan ge den nyanställde tillgång både till kunskap som är 
generell och sådan som är knuten till handledaren. Graden av personalisering är hög eftersom 
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mentorskap innefattar personlig direktkontakt, vilken även underlättar delning av tyst kunskap 
mellan individerna. 
 
En annan kunskapsdelningsaktivitet som tillämpas av både revisorer och konsulter är 
regelbundna möten. De möten vi har valt att kategorisera som kunskapsdelningsaktiviteter är 
sådana som erbjuder möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte rörande ämnen relaterade 
till yrkesutövningen. Även kunskapsdagar anordnas i någon utsträckning för båda 
professionskategorierna, om än i större utsträckning för revisorerna. Vi anser att 
kunskapsdagar utgör en form av kunskapsdelning som i mångt och mycket liknar de 
regelbundna möten som både revisorer och konsulter har, då de inbegriper samma typ av 
direktkontakt mellan individer som utför samma eller liknande arbetsuppgifter. Till denna 
grupp aktiviteter räknar vi även utbildning och kurser som erbjuds såväl revisorer som 
konsulter. Även om kursinnehållet i sig självt ofta är av mer informativ karaktär och därmed 
inte kan kategoriseras som kunskapsdelning, tror vi att det finns goda förutsättningar för 
kunskapsdelning att ske i samband med kurser. Där kommer både revisorer och konsulter i 
kontakt med kollegor från andra delar av landet och olika frågor kan lyftas och problem 
diskuteras. Behovet av att utbildas internt har visat sig skilja sig mellan 
professionskategorierna. För revisorerna är det uttalade behovet störst, och då främst i början 
av karriären. För konsulterna sägs inte behovet vara lika stort som revisorernas. Vi kommer 
att återkomma senare till tänkbara anledningar till att dessa skillnader har kunnat påvisas. 
Både möten, kunskapsdagar och kurser erbjuder möjlighet till diskussion kring olika ämnen 
och fungerar som ett formellt forum för delning av både rationaliserad och lagrad explicit 
kunskap. De utgör alla tydliga exempel på personalisering och uppmuntrande aktiviteter i 
kunskapsdelningssyfte. 
 
Revisorer arbetar i större utsträckning än konsulterna i strukturerade arbetsgrupper, då 
omfattningen av vissa uppdrag kräver att revisionen utförs av flera individer. Även 
revisionsförfarandet är i sig är organiserat utifrån en struktur som förutsätter interaktion 
mellan individer i den bemärkelsen att varje uppdrag måste godkännas av en påskrivande 
revisor i något som vi liknar med ett automatiskt feedbacksystem. Detta ser vi som en 
uppmuntrande faktor för kunskapsdelning i revisionsyrket.  
 
Kodifiering 
 
Som vi tidigare konstaterat så tillämpas kodifiering genom att datasystem för erfarenhets-
utbyte finns tillgängliga för två av de tre revisorerna och lika många av konsulterna. En del 
använder sig även av elektroniska anslagstavlor där de kan ställa frågor och få svar. 
Datasystem är mycket effektiva lagringsställen för explicit kunskap. Dokumentdatabaserna i 
vår studie innehåller ofta anonymiserade fall eller mallar och metodologier för konsultprojekt. 
Innehållet i mallar tenderar att bidra med rationaliserad kunskap till användarna eftersom det 
ofta är standardiserat och generellt. Emellertid kan även explicit lagrad kunskap finnas 
tillgänglig i databaser, då anonymiserade fall ofta är kontextberoende.  
 
Eftersom fler likheter än skillnader har visat sig mellan hur datasystemen används i respektive 
professionskategori, kommer vi att presentera en sammanvägd bild av de datasystem som 
finns tillgängliga för revisorer och konsulter och jämföra den med Robertsons (2002) kriterier 
för ett väl fungerande datasystem. De svar som givits av revisorer och konsulter som har 
tillgång till denna typ av datasystem sammanfattas nedan, där text i kursiv stil innebär att 
kriterierna inte uppfylls: 
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1. Informationsinnehållet är dynamiskt. 
2. Användningen av systemet involverar kunskapsdelning mellan flera avdelningar 

och såväl externa som interna parter 
3. Användningen av systemet är integrerad i arbetsflödet 
4. Alla gruppmedlemmar på alla nivåer använder systemet 
5. Informationsinnehållet är känt för användarna 
6. Systemet är välkänt för användarna 
7. Ett ledarlag formulerar mål för systemet samt övervakar innehållet  

 
Utifrån Robertsons (2002) sju punkter så uppfyller inte de datasystem som finns kravet på att 
flera avdelningar och parter ska involveras i delningen eftersom inget system är helt 
tillgängligt för flera avdelningar och parter. Detta ser Robertson som en brist, som vi delvis 
kan hålla med om, men vi ser samtidigt att det är en ren nödvändighet med tanke på den 
formella uppdelning som finns mellan yrkesgrupperna. Den uppdelning som finns mellan 
skatte- och revisionsavdelningen på vissa företag tyder på att man inte har en 
organisationsstruktur som främjar kunskapsdelning. Skatteavdelningarna på flera av företagen 
säljer sina konsulttjänster internt till revisorerna och måste kunna ta betalt för den kunskap 
som de besitter vilket vore omöjligt om deras kunskapsdatabas var tillgänglig även för 
revisorer. Det har påtalats av konsulter att de är rädda för att revisorer ska använda 
informationen i deras databas på ett för lättvindigt sätt.  Vi ser, i enlighet med Liebowitz 
(2000), en fara i att en sådan uppdelning kan leda till suboptimering från konsulternas sida 
och att kunskap undanhålls från revisorerna. Vi tror emellertid att detta är ett medvetet val 
från företagens sida som gjorts till följd av att man inte vill att revisorerna ska ha full tillgång 
till skattetjänsterna och därmed kunna sälja dem som sina egna. Detta val ser vi som en 
acceptabel anledning till att datasystemet inte ska vara tillgängligt för alla. 
 
Det har vidare visat sig att användningen av datasystemen inte är helt integrerad i arbetsflödet, 
vilket innebär att inte heller punkt tre uppfylls.  Trots att integrering har skett med avseende 
på uthämtning av dokument så har vi sett bevis på att inläggningen av dokument inte fungerar 
tillfredställande. Anledningen har påtalats vara att ingen möjlighet ges till att avsätta arbetstid 
för detta ändamål, och att inläggningen inte är en del av arbetsrutinerna ser vi därmed som 
hämmande för kunskapsdelningen.  
 
Det har påtalats av både revisorer och konsulter att användningen av de datasystem som finns 
till stor del är åldersrelaterad. Att äldre revisorer och konsulter inte använder sig av databaser 
i samma utsträckning som de yngre medför även, förutom att systemet inte används av alla på 
alla nivåer, att varken informationsinnehållet eller hur systemet används är välkänt för 
användarna. Den skillnad av användningen utifrån ålder som vi har kunnat konstatera leder 
således till att ingen av punkterna fyra, fem eller sex uppfylls. Utifrån denna observation ser 
vi en risk för att de äldre medarbetarna, i synnerhet i revisionsyrket, överlåter sökandet i 
databaser till yngre assistenter och i stället för att förändra sitt arbetssätt fortsätter arbeta som 
tidigare. Detta arbetssätt ser vi som ineffektivt, då de datasystem som finns på bekostnad av 
andra medarbetares tid inte utnyttjas i den utsträckning som det skulle vara möjligt. För 
konsulternas det tror vi att skillnader i användning utifrån ålder leder till att äldre konsulter 
söker andra kunskapskällor som alternativ till databaser. Vi tror att de i större utsträckning än 
sina yngre medarbetare tillbringar tiden med att söka i lagboken, tidskrifter och andra rena 
informationskällor i ärenden som skulle kunna finnas inlagda i en kunskapsdatabas som de 
ändå har tillgång till.  
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De punkter i Robertsons (2002) studie som faktiskt uppfylls enligt vårt empiriska material, är 
den första och sista. Att informationsinnehållet är dynamiskt innebär i konkreta termer att 
innehållet uppdateras kontinuerligt, vilket det enligt vårt empiriska underlag gör. Det uppges 
att tydliga mål finns för datasystemen och att innehållet ses över av experter som har en 
central funktion i att ansvara för att innehållet håller en hög kvalitet.  
 
Sammantaget kan vi konstatera att de kriterier som inte uppfylls av de datasystem som 
innefattas av denna studie är relaterade till själva användningen av systemen snarare än deras 
utformning. Det faktum att många äldre medarbetare väljer att inte använda datasystemen 
påverkar, som vi ovan konstaterat, jämförelsen mellan våra empiriska resultat och Robertsons 
studie. Om vi emellertid ser till de delar som överensstämde med Robertsons studie, och som 
var relaterade till själva administrationen av systemet, så ser vi just uppdatering av systemen 
som en av de viktigaste punkterna om Robertson presenterar. Datasystem för erfarenhets-
utbyte utgör exempel på kunskap lagrad i teknologi i det organisatoriska minnet. Det är ett 
lämpligt sätt för att dela explicit kunskap, och det tycker vi oss också ha sett bevis på genom 
de observationer vi har gjort av datasystemen. Om innehållet inte uppdateras kan det bli 
emellertid förlegat eftersom utvecklingen fortsätter utanför dess gränser och ny teknologi, ny 
lagstiftning och dylikt leder till nya sätt att angripa uppgifter. En kritik med kunskap lagrad i 
”hård” form som Argote (2000) lyfter fram är just att den kan bli obsolet och motståndskraftig 
mot förändring. Därför är det viktigt att innehållet filtreras så att enbart dokument som anses 
innehålla relevant och uppdaterad information finns att tillgå, detta för att undvika att 
databasen blir ett dokumentarkiv framför ett verktyg för återvinning av kunskap.   
 

5.1.3 Konstaterade skillnader mellan revisorer och konsulter 
 
Som analysen visat, så tillämpar både konsulterna och revisorerna i vår studie såväl 
kodifiering som personalisering, och det är för oss omöjligt att avgöra vilken av typerna som 
dominerar för respektive yrkeskategori i termer av nedlagd tid per aktivitetstyp.   
 
Två av revisorernas avdelningar har en erfarenhetsdatabas och tillämpar således kodifiering, 
och detsamma gäller för två av konsulterna även om den bara används aktivt av en konsult. 
Alla intervjupersoner deltar även i ett flertal aktiviteter som kan kategoriseras som 
personalisering, även om konsulterna deltar i färre aktiviteter än revisorerna. Vi kan inte 
påvisa att det finns skillnader i den strategi för kunskapsstyrning som dominerar för 
respektive professionskategori, men vi har alltså belägg för att frekvensen i deltagandet i 
kunskapsdelningsaktiviteter skiljer sig åt mellan professionskategorierna. Revisorerna deltar i 
större utsträckning i de kunskapsdelningsaktiviteter som vi frågat om än vad konsulterna gör 
och de har även tillgång till fler aktiviteter än konsulterna. De har i större utsträckning 
mentorskapssystem och regelbundna möten, och de deltar alla emellanåt i kunskapsdagar.   
 
Detta avsnitt har besvarat om kunskapsdelningssystemen skiljer sig åt mellan revisorer och 
konsulter, och även illustrerat på vilka sätt. För att också kunna besvara varför 
kunskapsdelningssystemen skiljer sig mellan professionskategorierna kommer vi nu att 
diskutera detta utifrån övriga faktorer som påverkar kunskapsdelningen, nämligen, 
arbetskultur, motivationen inom de respektive grupperna att dela kunskap och professionernas 
karaktär.  
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Varför förekommer eventuella skillnader mellan professionskategoriernas kunskapsdelnings-
system? 

5.2  Arbetskultur och motivation att dela kunskap 
 
För att förstå varför kunskapsdelningssystemen skiljer sig mellan de två professionsgrupperna 
måste vi se till de arbetskulturella och motivationsrelaterade faktorer som har skapat 
förutsättningar för hur kunskapsdelningssystemen nyttjas och på så sätt bidragit till att 
kunskapsdelningen ser olika ut.  
 
Vi har sett att det finns vissa aspekter av arbetskulturen som påverkar kunskapsdelningen 
mellan konsulterna negativt men som inte framlades av revisorerna. Konsulterna uppvisar 
prov på inställningen att deras kunskap är exklusiv för deras grupp, vilket kan komma ur det 
faktum att flera av konsulterna, eftersom de besitter en specialistkunskap, säljer sina tjänster 
internt till andra avdelningar. De flesta av konsulterna framhäver just denna spetskompetens 
och det faktum att de anställdes just till följd av den, vilket tyder på att företagen, vad gäller 
konsulter värderar personlig expertis framför kunskapsdelning. Så är inte fallet, har vi funnit, 
när det gäller de intervjuade revisorerna, något som kan härledas till revisorernas 
arbetsuppgifter, vilket även styrks av de intervjuade revisorernas utmålning av sig själva som 
breda. Dessutom kan vi, utifrån de aktiviteter som vi har sett anordnas för revisorerna på 
ledningens initiativ, göra bedömningen att man från ledningens håll snarare än personlig 
teknisk expertis värderar kunskapsdelning i företagen. Detta ser vi som en uppmuntrande 
faktor för kunskapsdelning. Vi har dock sett att det finns en uppdelning på flera av företagen 
mellan skatt och revisionsavdelningarna vilket kan anses som hindrande för kunskapsdelning 
tillföljd av det faktum att kunskapen därmed blir exklusiv för vissa grupper. 
 
Ingen av konsulterna är engagerad i något formellt mentorskapssystem och detta tycks 
föranledas av det faktum att deras avdelningar inte har något sådant system. Dock har vi 
identifierat att det finns ett behov av mentorskapssystem eftersom informella sådana system 
har uppstått spontant. Revisionsavdelningarna har alla mentorskapssystem vilket innebär att 
de i detta avseende får större möjlighet att dela kunskap än konsulterna. Konsulternas 
arbetsuppgifters karaktär, som är specifik och specialiserad, kan tänkas vara en faktor som 
bidrar till att de inte i samma utsträckning som revisorerna uppmuntras till mentorskap. Det 
kan även tänkas vara så att ledningen ser det som om att mentorskapssystem förutsätter att 
den anställde kan lära av någon med liknande arbetsuppgifter, vilket inte är vanligt att 
konsulter har då deras uppgifter tenderar att skilja sig åt från konsult till konsult. 
 
De organisatoriska värderingar som präglar kulturen påverkar kunskapsdelningen i ett företag. 
Att det exempelvis ligger i företagskulturen att man närvarar på möten, som en revisor 
framhåller, är ett bevis på detta. Vad gäller ledningens medvetenhet om vikten av 
kunskapsdelning upplever både revisorerna och konsulterna att den generellt är ganska hög 
vilket tyder på en positiv inställning till kunskapsdelning från ledningens håll i båda fallen. 
Däremot tyder svaren på att önskemål om utökade möjligheter till kunskapsdelning tenderar 
att komma nedifrån i organisationen, om än i något högre utsträckning för konsulterna. 
Kunskapsdelning uppmuntras av att de anställda känner engagemang och medverkan vilket de 
intervjuade konsulterna ger intryck av att känna, exempelvis när de själva får hålla kurser 
internt. Det faktum att anställda själva får avsätta sin egen fritid för att utbilda sig och hålla 
utbildningar ger i sin tur signaler om vilken typ av kunskap som värderas högt av ledningen 
för konsultavdelningarna. I detta fall är det inte den explicita kunskapen, som är den typ av 
kunskap som är lättast att dela, som gynnas, utan den tysta. Detta är i linje med att behovet av 
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att utbildas internt har visat sig skilja sig mellan professionskategorierna och vara större hos 
revisorerna än hos konsulterna, vilket torde vara relaterat till att konsultyrket inte inbegriper 
standardiserad kunskap i samma utsträckning som revision. 
 
Kunskapsdelningen i konsult- och revisionsverksamhet påverkas även av motivationsfaktorer. 
Graden av motivation till att dela kunskap varierar hos de intervjuade revisorerna, medan 
samtliga av de intervjuade konsulterna säger sig vara motiverade att dela kunskap. Det ges 
inga incitament, som är en extern motivationsfaktor, till kunskapsdelning på 
konsultavdelningarna trots att det framgår i teorin att belöningar är viktiga för att 
kunskapsstyrningsinitiativ inom organisationer skall vara framgångsrika. Till följd av att 
belöningar och incitament inte ges kan en stor del av konsulternas uttryckta motivation 
härledas till interna faktorer såsom de fördelar som ömsesidig delning medför, det vill säga att 
kunskapsdelningsaktiviteterna hjälper konsulterna i deras yrkesutövning. Endast en av 
revisionsavdelningarna ger incitament till kunskapsdelning genom att man använder det som 
en utvärderingsgrund vid lönesamtal. På de övriga revisionsavdelningarna ges det inte några 
incitament till kunskapsdelning, vilket tyder på att det på dessa avdelningar saknas externa 
faktorer för att uppmuntra kunskapsdelning. Även inre belöningar kan motivera till 
kunskapsdelning, och detta har vi också sett prov på. En av revisorerna, som inte tyckte att det 
uppifrån gavs incitament till kunskapsdelning, ansåg ändå att kunskapsdelning var något 
positivt då det ökar den egna kunskapen. Denna inställning kan betraktas som en form av inre 
belöning, och är även ett exempel på den ömsesidighet som Ipe (2003) talar om.  
 
Vi har sett att det finns fler faktorer som har negativ inverkan på viljan att dela kunskap hos 
konsulter än vad det finns hos revisorer. Konsulternas motivation att dela kunskap påverkas 
negativt av kontrollbehov, intern konkurrens, utebliven belöning för kunskapsdelning och 
debiteringskrav, medan revisorerna enbart känner av de två sistnämnda. Att de övriga 
faktorerna inte förekommer i revisorernas fall kan antas bero på att dessa är kopplade till den 
makt som kunskapen anses medföra, en makt som upplevs som större i konsulternas fall än 
för revisorerna. Kunskapen är mer specifik i konsulternas fall än i revisorernas, och konsulten 
ser kunskapen som ett konkurrensmedel och vill ha kontroll över den. Om konsulten ska dela 
med sig av sin kunskap till sina kollegor så behöver han, i större utsträckning än revisorn, få 
någonting tillbaka, antingen likvärdig kunskap eller belöning från företaget. Vi tror således att 
kunskapen tillskrivs mindre värde av revisorerna än konsulterna. Flera av revisorerna påtalar 
att svaren på deras frågor alltid finns i FAR eller praxis, att det inte är något hemligt eller 
konstigt utan att det bara gäller att hitta lösningen någonstans. Konsulternas situation är 
annorlunda. Ofta anställs de för sin specialistkunskap inom något visst område, vilket då 
innebär att deras specialistkunskap för dem är väldigt värdefull och de blir inte lika positivt 
inställda till att dela med sig av kunskapen. 
 
I både revisorernas och konsulternas fall ser vi att ovilja att dela med sig av kunskap kan 
uppstå på grund av tidsbrist till följd av debiteringskravet som i allmänhet tycks upplevas som 
högt av båda professionskategorierna. För konsulternas del tror vi att konsultyrkets karaktär 
med att presentera skräddarsydda lösningar där kunskapen ofta är individknuten och 
specialiserad, på grund av konkurrenssituationen kan skapa en ovilja att dela med sig av sin 
kunskap till andra individer. Konsulterna uttrycker att den intolerans mot behov av hjälp som 
finns uppstår som följd av de höga debiteringskraven. Totalt sett är vårt intryck att intolerans 
mot behov av hjälp inte utgör någon större försvårande faktor för kunskapsdelning på 
revisionsavdelningarna, utan att den snarare styr vem man frågar i vilka ärenden. 
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Motivationen påverkas också av tillit som på så vis blir en viktig uppmuntrande faktor till 
kunskapsdelning i företagen, både vad gäller revisorer och konsulter. En hög grad av tillit 
främjar kunskapsdelningen, vilket här syftar dels på tillit till motpartens kunskap och dels på 
tillit till att motparten inte missbrukar ens kunskap. Det finns tillit mellan kollegorna på 
arbetsplatsen på revisionsavdelningarna medan graden av tillit på konsultavdelningarna 
varierar. Skillnader i den upplevda tilliten som framkom av intervjuerna tycks dock inte vara 
avgörande för de skillnader i kunskapsdelningssystem som finns mellan professions-
kategorierna. 

5.3 Professionens karaktär 
 
För att i vår slutsats kunna svara på frågan om varför det finns skillnader i kunskaps-
delningssystem mellan konsulter och revisorer ska vi nu diskutera om den kunskaps-
styrningsstrategi som enligt teorin är tillämpbar på de olika professionskategorierna 
återspeglas i vårt empiriska underlag.  
 
Utifrån revisorernas svar kan de enligt nästan alla punkter klassas som vad Creplet et al. 
(2001) benämner konsulter. För revisorerna gäller att uppgifterna anses som väldefinierade, 
man använder främst egen erfarenhet och man har tillgång till manualer eller metodik. En 
revisor utvecklas yrkesmässigt genom att i början av karriären lära av andra och senare i 
karriären gå kurser och utbildningar och även detta, att uppdatera sin kompetens genom 
utbildning och kurser, anser vi är i linje med hur Creplet et al. (2001) definierar en konsult. 
Svaren som de intervjuade konsulterna gav stödjer istället majoriteten av punkterna i Creplet 
et al. (2001) definition av experter. För konsulterna gäller att uppgifterna anses vara oklara, 
man använder en kombination av innovationsförmåga och egen erfarenhet för att lösa 
uppgifter och har inga manualer. Denna skillnad mellan de två professionsgrupperna bör få 
konsekvenser för vilken kunskapsstyrningsstrategi som företagen inom respektive bransch 
kommer att välja samt hur kunskapsdelningssystemen utformas, viket vi kommer att se i 
kommande stycken. 
 
Även typen av kunskap som dominerar i konsult- respektive revisionskategorierna påverkar 
hur kunskapsdelningen sker inom företagen. Vi tror inte att det är möjligt att säga att revisorer 
och konsulter enbart använder sig av antingen explicit eller tyst kunskap. Vi har sett att viss 
kunskap i form av metodologier och nedskriven praxis finns tillgänglig i explicit form 
företagen, vad gäller revisorer. Annan kunskap finns uttryckt i tyst form, exempelvis hur en 
revisor bör bete sig och hur kundrelationer hanteras. Vår uppfattning utifrån intervjusvaren är 
dock att revisorer främst handskas med explicit kunskap. Detta kan utläsas utifrån att den 
kunskap som behövs i deras yrkesutövning ofta finns tillgänglig i form av metodologier och 
färdiga manualer, former i vilka tyst kunskap sällan tar sig uttryck. En stor del av revisorers 
explicita kunskap identifierar vi dessutom som rationaliserad, det vill säga generell, 
omgivningsoberoende, standardiserad och offentlig, eftersom revisionsuppdraget är ett 
uppdrag som regleras genom lagstiftning och som utförs utifrån lagar och standarder. Vi tror 
att en revisors kunskap till stor del är rationaliserad även i den bemärkelsen att den är 
oberoende av den specifika individen, detta måste den vara för att revisionen ska kunna vara 
förutsägbar. Däremot har vi också sett att revisorer i sitt yrke dessutom hanterar kunskap som 
kan klassificeras som explicit lagrad, alltså sådan som kan uttryckas verbalt men som är 
applicerbar på ett smalt område, omgivningsberoende och ibland även bunden till speciella 
personer. Detta tror vi gäller granskningar av mer komplex natur exempelvis av större företag 
eller koncerner och hur tillämpning av lagen ska ske på ”specialfall”. Det faktum att 
kunskapsdagar anordnas i större utsträckning på revisionsavdelningar kan bero på att revisorer 
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använder explicit kunskap i större grad än konsulter och att denna typ av kunskap är lättare att 
dela. 
 
Vi har sett att konsulter använder sig av både tyst och explicit kunskap i sin yrkesutövning. 
Särskilt skattekonsulterna tillämpar explicit rationaliserad kunskap men förövrigt, tillföljd av 
att de arbetar med att ta fram skräddarsydda lösningar, tycks tyst kunskap och explicit lagrad 
kunskap vara de typer av kunskap som är mest användbara för konsulterna. De intervjuade 
konsulterna tycks alltså föredra den ”mjuka” kunskapen som lagras i individer framför den 
”hårda” som lagras på rutinbasis i datasystem och dokumentation. Detta kan vara en följd av 
att standardiserade mallar och dylikt inte är till mycket hjälp vid framtagningen av kund- och 
situationsanpassade lösningar. Databaserad informationsteknologi såsom gemensamma 
databaser och elektroniska anslagstavlor kan därför inte vara till hjälp för att samla upp 
lösningar på konsultuppgifter av komplex natur. Emellertid kan upprätthållandet av register 
över kontakttillfällen mellan företaget och klienten och tillgodoseendet av länkar mellan 
personer som behöver och har erfarenhetsmässig kunskap bidra till att underlätta konsulternas 
arbete.  

5.3.1 Kunskapsstyrningsstrategi utifrån professionens karaktär 
 
Vi menar att en konsults kunskap till stor del är situationsberoende och beroende av den 
specifika individen och hur denne löser uppgifter. Kunskapsdelning försvåras när individer 
ska dela tyst och explicit lagrad kunskap på grund av dess natur. Detta medför i sin tur att 
tillämpningen av kunskapsstyrning på för konsulter bör ske med betoning på personalisering, 
vilket också är i enlighet med vad Creplet et al. (2001) förespråkar. Stämmer då detta med 
vårt empiriska resultat? Vi har funnit att samtliga av konsultavdelningarna använder sig av 
personalisering i stor utsträckning, oavsett om man har ett datasystem eller inte. Genom att 
lägga fokus på direktkontakt mellan individer och främja informella träffar och byggandet av 
nätverk ger företagen individerna möjlighet att nå en djupare kunskap. Personalisering kan 
även ske genom att främja direktkontakt via telefon och e-mail vilket de intervjuade 
konsulterna lyfte fram som mycket användbart. Även kodifiering tillämpas emellertid av 
konsulterna, dels för att underlätta direktkontakt genom att tillhandahålla information om vem 
som vet vad och dels för att tillhandahålla kunskap för yrkesutövningen.  
 
Revisorer, om de kategoriseras enligt Creplet et al: s (2001) definition av konsulter, 
tillhandahåller tjänster av standardiserad karaktär och använder sig främst av kodifierad 
kunskap. Detta innebär att kodifiering enligt teorin är det mest lämpliga sättet att tillämpa 
kunskapsstyrning för revisorer. Den kunskap som revisorer hanterar uppfyller enligt oss 
kraven som Johnson et al. (2002) ställer på kunskap som är kodifierbar. Det första kriteriet är 
att det för kunskapen i fråga ska finnas någon slags manual eller kodbok, och det andra att 
kunskapen ska kunna beskrivas med modeller eller en viss terminologi. Vi tror att revisorers 
kunskap till största del går att beskriva med allmänna modeller eftersom revisionsförfarandet i 
så stor utsträckning är reglerat. Vi tror också att dessa modeller och koder är allmänt 
accepterade bland revisorer, samt att de är möjliga att tolka för dem som avser använda 
kunskapen, vilket i enlighet med Cowan et al. (2000) talar för att den kodifierade kunskapen 
också ska vara tillämpbar i företaget. Stämmer då vårt empiriska resultat överens med teorin 
vad gäller att revisorer främst tillämpar kodifiering? Vi har tidigare konstaterat att det på 
majoriteten av revisionsavdelningarna finns ett datasystem med kunskapsobjekt, vilket 
innebär att kodifiering tillämpas. Kunskapsobjekten i dessa databaser utgörs av exempelvis 
granskningsmallar och PM. Vi har också funnit att alla revisionsavdelningarna i stor 
utsträckning använder sig av personalisering och då särskilt det företag som saknar ett 
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datasystem. Tillämpningen av personalisering yttrar sig i revisionsavdelningarnas fall genom 
aktiviteter som exempelvis mentorskapssystem, arbetsgrupper, kurser, kunskapsdagar, möten 
och interaktion av mer informell karaktär såsom spontana diskussioner och sociala nätverk.  
 
Utifrån detta kan vi konstatera att den kunskapsstyrningsstrategi som dominerar i respektive 
professionskategori i dagsläget inte helt stämmer överens med teorin. Emellertid har vi sett att 
de önskemål som respektive professionskategori har lyft fram angående möjliga förbättringar 
av deras kunskapsdelningssystem ligger i linje med Creplet et al: s (2001) studie. 
Revisorernas önskemål är till stor del hänförliga till den kodifierade kunskapsformen, alltså 
databasen, även om vissa önskemål även rör exempelvis mentorskapssystem. Konsulterna har 
tvärtom önskemål om fler aktiviteter som faller under personalisering, såsom mer frekventa 
möten och brainstorming.  

5.3.2 Kunskapsstyrning utifrån professionens karaktär 
 
Vi har redan konstaterat att revisorerna främst hanterar uppgifter som är väldefinierade, 
medan det för konsulterna gäller att uppgifterna främst är oklara och icke-rutinmässiga. 
Utifrån uppgifters karaktär samt graden av interaktion mellan de anställda kan vi se vilka 
styrningsmodeller av de som Bhatt (2002) föreslår som bäst är lämpade för kunskapsstyrning i 
respektive professionskategori.  
 
Vi tror att det är svårt att utifrån vårt empiriska underlag definiera revisorerna enligt någon 
renodlad kategori som presenteras i Bhatts (2002) modeller. Utifrån de svar vi har fått framgår 
det att revisorerna hanterar ett brett spektrum av uppdrag med olika karaktär, och att det 
skiljer mycket i komplexitet mellan uppdragen. Vissa uppdrag på exempelvis koncerner 
genomförs i grupp och andra, på exempelvis mindre företag, individuellt. Vi har därför valt att 
dela in revisorernas uppdrag i två kategorier; de mindre som kräver liten eller ingen grad av 
interaktion och de större som kräver en högre grad av interaktion. Vi definierar typen av 
uppdrag i båda fallen som rutinmässiga och väldefinierade av de anledningar som tidigare 
diskuteras. De kunskapskategorier som revisionsföretagen behöver använda sig av för att lösa 
sina uppgifter blir således utifrån Bhatts (2002) resonemang individens omdöme (ruta 1) eller 
formella regler och procedurer (ruta 4), beroende på hur hög interaktion uppdraget kräver. 
Revisorer bör uppmuntras till att använda sitt eget omdöme i de fall uppdraget utförs på egen 
hand. Här är det viktigt att ledningen tillhandahåller arbetsrelaterad utbildning för att 
revisorerna med hjälp av sitt eget omdöme ska kunna genomföra sina uppgifter. I de fall 
uppdraget utförs i grupp bör kunskapen istället bestämmas av organisatoriska rutiner. För att 
på ett effektivt sätt koordinera arbetsuppgifterna kan företaget då förlita sig på formella regler, 
procedurer och strukturer. Dessa regler och procedurer måste kodifieras i ett sådant format att 
de blir tillgängliga och förståeliga för individerna, detta för att undvika feltolkningar. Det är 
vidare av stor vikt att regler, procedurer och policies utvärderas kontinuerlig för att anpassa 
sig efter omgivningen. De flesta kunskapsdelningsaktiviteter som idag finns för revisorerna 
ligger i linje med Bhatts (2002) resonemang. Vi tror att aktiviteterna uppmuntrar till de 
kunskapstyper som revisorer behöver i sin yrkesutövning, dels det individuella omdömet, som 
uppmuntras av kurser, kunskapsdagar och regelbundna möten, dels förmågan att tolka och 
agera i enlighet med formella regler och procedurer, vilka förmedlas i form av rutiner och tyst 
kunskap från de mer seniora kollegorna via exempelvis mentorskapssystem och 
arbetsgrupper. Modellen nedan illustrerar vår egen indelning av revisorer och konsulter som 
vi gjort med utgångspunkt i Bhatts (2002) modell. 
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Figur 6: Egen kategorisering av revisorer och konsulter utifrån Bhatts (2002) matriser  

Inte heller konsulterna faller enligt oss under en renodlad kategori, utan kan likt revisorerna 
placeras i två olika kategorier. I termer av individers interaktion i relation till uppgiftens 
karaktär kan vi konstatera att konsulternas uppgifter är oklara och icke-rutinmässiga samt att 
graden av interaktion varierar mellan uppdragen. Beroende på uppdragets omfattning kräver 
en del uppdrag liten eller ingen grad av interaktion mellan konsulter och vissa en högre grad 
av interaktion.  Ser vi till Bhatts (2002) matris innebär det faktum att graden av interaktion 
mellan individer är olika att de kunskapskategorier som konsultavdelningarna bör använda sig 
av för att lösa sina uppgifter är dels individens expertis (ruta 2) och dels samarbete med andra 
individer (ruta 3). De konsulter som drar åt ruta 2, bör styras genom att företaget satsar på att 
uppmuntra kreativitet, nya utmaningar och frihet under ansvar. Här krävs en balans mellan 
individens kreativitet och organisationens behov. Styrningen bör uppmuntra till risktagande 
men samtidigt ge riktlinjer för resurs och tidsåtgång, det vill säga vara en typ av 
resultatstyrning. De konsulter som svarade att de har relativt mycket interaktion, vilket främst 
innefattar skattekonsulterna, återfinns istället i ruta 3 av matrisen. Här bör ledningen satsa på 
självorganiserade grupper och sociala samarbeten, t.ex. nätverkssamarbeten. Bhatt (2002) 
rekommenderar dessutom mer frihet för brainstorming, vilket ju också efterfrågades av en av 
de intervjuade skattekonsulterna. Vi kan se att de kunskapsdelningsaktiviteter som i dagsläget 
förekommer för konsulter brister i flera fall jämfört med Bhatts (2002) rekommendationer. 
Konsulterna har få erfarenhetsmöten, brainstorming och nätverksträffar. Däremot upplever 
konsulterna, särskilt de som jobbar ensamma, att de ges mycket eget ansvar och frihet så 
länge de lever upp till debiteringskravet. 
 
Utifrån vår kategorisering av revisorer respektive konsulter efter Bhatts (2002) modell, 
kommer vi att presentera förslag på förbättringar av kunskapsdelningssystemen för respektive 
professionskategori. Vår utgångspunkt kommer, förutom denna modell, att vara de faktorer 
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som vi tidigare i analysen har konstaterat uppmuntrar respektive hindrar kunskapsdelning i 
respektive professionskategori. 

5.4 Förslag på förbättringar  
 
Kan systemen förbättras eller kompletteras, och i så fall hur? 
 
För att kunna besvara frågan om och hur de befintliga kunskapsdelningssystemen i revisions- 
och konsultföretagen skulle kunna förbättras ska vi nu diskutera hur de strategier och 
modeller för kunskapsstyrning som rekommenderades i teorin kan tillämpas i verkligheten 
och leda till förbättringar av kunskapsdelningssystemen i respektive professionskategori. 

5.4.1 Revisorer 
 
Nedan följer, som en utgångspunkt för de förbättringar som kommer att presenteras, en 
sammanställning av de faktorer som vi har identifierat som uppmuntrar respektive försvårar 
kunskapsdelning mellan revisorer. Den tar sin utgångspunkt i den sammanställda tabell som 
återfinns bland våra teoretiska utgångspunkter, och tydliggör de faktorer som vi identifierat i 
just revisorernas fall. Faktorer som vi har identifierat men som inte fanns i den teoretiska 
tabellen är markerade med ”ny”.  
 
Tabell 10: Faktorer som påverkar kunskapsdelning mellan revisorer 

• Debiteringskrav (ny)• Ömsesidighet
• Incitament (status och belöningar)

Motivation att dela
kunskap

• Tillit
• Öppenhet 
• Engagemang
• Värdering av kunskapsdelning framför 
personlig teknisk expertis

Arbetskultur

• Brist på tidInformella:
• Spontana diskussioner
• Sociala nätverk 
• Informella träffar
• Personliga relationer
Formella:
• Mentorskapssystem  
• Möten 
• Kunskapsdagar 
• Utbildning 
• Strukturerade arbetsgrupper
• Datasystem

Möjligheter att dela
kunskap

• Explicit lagrad kunskap • Explicit rationaliserad kunskapTyp av kunskap

FörsvårarUppmuntrar

• Debiteringskrav (ny)• Ömsesidighet
• Incitament (status och belöningar)

Motivation att dela
kunskap

• Tillit
• Öppenhet 
• Engagemang
• Värdering av kunskapsdelning framför 
personlig teknisk expertis

Arbetskultur

• Brist på tidInformella:
• Spontana diskussioner
• Sociala nätverk 
• Informella träffar
• Personliga relationer
Formella:
• Mentorskapssystem  
• Möten 
• Kunskapsdagar 
• Utbildning 
• Strukturerade arbetsgrupper
• Datasystem

Möjligheter att dela
kunskap

• Explicit lagrad kunskap • Explicit rationaliserad kunskapTyp av kunskap

FörsvårarUppmuntrar

 
 
De faktorer som vi har identifierat som försvårande är tre till antalet. Den första faktorn rör en 
av de kunskapstyper som revisorer använder sig av i sin yrkesutövning; den explicita lagrade 
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kunskapen. Denna försvårande faktor tror vi emellertid inte att förändringar i kunskaps-
delningssystemet på något lätt sätt kan åtgärda, eftersom den typen av kunskap oavsett 
kunskapsdelningssystem kommer att vara relativt svårdelad då den är omgivnings- och 
personknuten. Något som vi emellertid tror kan underlätta delningen av sådan kunskap är att 
överföra den explicita lagrade kunskapen till organisatoriska rutiner där den blir mer 
lättillgänglig för andra individer, något som rekommenderas även av Argote (2000). Rutiner 
definierades i referensramen som återkommande aktivitetsmönster, och denna beskrivning 
tror vi väl definierar revisorers arbetssätt. Vi tror att detta redan i dagsläget sker genom det 
inbyggda feedbacksystem som tillämpas där en påskrivande revisor enligt bestämda regler 
ansvarar för kvalitén på revisionen. Assistenten får tack vare rutiner efter utförd revision del 
av den påskrivande revisorns explicita lagrade kunskap. Vi tror att det är av yttersta vikt att 
företagen maximerar nyttan av denna typ av interaktion genom att skapa medvetenhet om och 
uppmuntra till att påskrivande revisorer verkligen delar med sig av sin kunskap. En nackdel 
med att lagra kunskap i rutiner är att den kan användas på ett för företaget skadligt sätt. En av 
revisorerna påtalade detta som en fara i och med att man på hans kontor traditionellt sett varit 
mindre bra på revisionsmetodik, men att revisorerna helt enkelt ändå fortsatt att arbeta efter 
sina egna rutiner. För att förhindra att detta sker anser vi att företagen bör uppmärksamma 
risken för att kunskap lagrad i rutiner som används på ett ogynnsamt sätt genom att 
kontinuerligt utvärdera och följa upp regler och procedurer. Detta sammanfaller också med 
Bhatts (2002) förslag på styrmodell för den kunskapskategori som revisorerna tillhör (se figur 
4, ruta 4).  
 
En annan faktor som har lyfts fram ett flertal gånger av revisorerna är deras debiteringskrav 
som också är en av anledningarna till att de upplever sig ha tidsbrist i relation till 
kunskapsdelning. Vi tror att debiteringskravet är en av de viktigaste faktorerna att beakta i en 
analys av revisorers kunskapsdelning, då den uppenbarligen har stor påverkan på densamma. 
Den leder till minskad motivation att dela kunskap, och påverkar även möjligheterna till 
kunskapsdelning på ett negativt sätt. Dock måste vi även här säga att det är en faktor som vi 
tror är svår att undkomma genom att förändra kunskapsdelningssystemet. Revisionsbranschen 
är en hårt konkurrensutsatt bransch som styrs av debiteringsförmåga, och vi tror att det finns 
ett väldigt litet utrymme för att bedriva aktiviteter som inte direkt kan debiteras kund. Hur 
mycket tid som det är ekonomiskt lönsamt att avsätta för kunskapsdelningsaktiviteter i 
respektive företag ligger dock utanför denna studies ramar. Just det höga debiteringskravet 
ställer också höga krav på att de kunskapsdelningsaktiviteter som ledningen satsar på för 
revisorer fungerar och bidrar till kunskapsdelningen på ett sätt som de anställda uppskattar 
och har användning för. I revisorernas fall utgörs sådana aktiviteter, i enlighet med Bhatts 
(2002) resonemang, sådana som tillhandahåller utbildning förutom den utvärdering av regler 
och procedurer som ovan diskuterats. Genom att revisorerna får utbildning kan företaget i 
större utsträckning lita till att individens omdöme kan användas för att dennes uppgifter ska 
kunna utföras på ett bra sätt. Vi har kunnat konstatera att utbildning tillhandahålls revisorerna 
i olika former, inte bara genom kurser utan även kortare utbildning i form av skattedagar och 
andra informationsdagar. Just tillhandahållande av utbildning är således inget vi i dagsläget 
ser något ytterligare behov av.  
 
Som tabell 5 visar, så är de faktorer som uppmuntrar till kunskapsdelning mellan revisorer 
betydligt fler än de som försvårar kunskapsdelningen. Av vår tidigare analys framgår 
emellertid att det finns brister även i flera av de faktorer som uppmuntrar till kunskapsdelning. 
Exempelvis har önskemål uttryckts angående en förbättring av mentorskapssystemen och man 
har efterfrågat ett databaserat erfarenhetssystem. I det företag där mentorskapssystemet 
fungerar bristfälligt på grund av att det saknas belöningar för att vara mentor, tror vi att man 
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måste premiera mentorskapet på ett bättre sätt. Detta kan göras genom att låta mentorskap 
utgöra grund för lönesättning och avancemang i arbetsuppgifter. 
  
Vidare förbättringar som vi tror kan vara lönsamma att genomföra i revisorernas fall rör 
databassystem med kunskapsobjekt för problemlösning och dylikt.  Eftersom den höga 
debiteringsgraden uppenbarligen utgör ett hinder för kunskapsdelning, tror vi att ett 
datasystem skulle kunna finnas för att ge svar på enklare frågor som alternativ till kollegors 
tid. Detta gäller främst den explicita rationaliserade kunskapen, vilken också är också den 
kunskapstyp som vi anser revisorer använder mest. Vi tror att det kan löna sig att investera i 
ett datasystem på den avdelning som i dagsläget saknar ett sådant, samt införa vissa 
förändringar kring användningen av de system som finns. Vi såg tidigare i analysen att 
systemen har vissa brister som många kan härledas till att användningen av datasystem 
förefaller vara åldersbetingad, och detta tror vi beror på dels okunskap hos äldre revisorer om 
systemets innehåll och användbarhet, och dels på en ovilja hos dem att förändra sitt befintliga 
arbetssätt. Vi tror att okunskapen skulle kunna minskas genom utbildning i de datasystem som 
finns, och att sådan utbildning skulle leda till att äldre revisorer bättre skulle inse databasernas 
fördelar. Oviljan skulle kunna minskas genom att skapa tydliga incitament till användningen 
av databaser, exempelvis genom att låta användningsfrekvensen ligga till grund för 
prestationsbaserad lön, detta i likhet med Gupta och Govindarajan (2000) som menar att 
förändringar i incitamentssystemet krävs för att uppmuntra individer att dela sin kunskap via 
databaserade nätverk. 
 
Sammanfattning av förbättringar 
 

• Ytterligare uppmuntra överföringen av den explicita lagrade kunskapen till 
organisatoriska rutiner  

• Kontinuerligt utvärdera och följa upp regler och procedurer 
• Ge bättre incitament för att delta i mentorskapssystem 
• Införa ett datasystem där ett sådant saknas 
• Åtgärda brister i befintliga databassystem  
• Skapa möjligheter att avsätta arbetstid för kunskapsdelning  

 

5.4.2 Konsulter 
 
Nedanstående tabell illustrerar identifierade faktorer som uppmuntrar respektive försvårar 
kunskapsdelning mellan konsulter. 
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Tabell 11: Faktorer som påverkar kunskapsdelning mellan konsulter 

• Suboptimering
• Brist på tid 
• Brist på mötesplatser 

Informella:
• Spontana diskussioner 
• Sociala nätverk 
• Informella träffar
• Personliga relationer
Formella:
• Möten 
• Kunskapsdagar
• Utbildning
• Datasystem

Möjligheter att 
dela kunskap

• Värdering av personlig teknisk 
expertis framför kunskapsdelning
• Tron att kunskap är exklusiv för vissa 
grupper

• Tillit
• Öppenhet
• Engagemang

Arbetskultur

• Kontrollbehov
• Intern konkurrens 
• Debiteringskrav (ny)

• Ömsesidighet
• Incitament (status och belöningar)

Motivation att dela 
kunskap

• Tyst kunskap 
• Explicit lagrad kunskap 

Typ av kunskap

FörsvårarUppmuntrar

• Suboptimering
• Brist på tid 
• Brist på mötesplatser 

Informella:
• Spontana diskussioner 
• Sociala nätverk 
• Informella träffar
• Personliga relationer
Formella:
• Möten 
• Kunskapsdagar
• Utbildning
• Datasystem

Möjligheter att 
dela kunskap

• Värdering av personlig teknisk 
expertis framför kunskapsdelning
• Tron att kunskap är exklusiv för vissa 
grupper

• Tillit
• Öppenhet
• Engagemang

Arbetskultur

• Kontrollbehov
• Intern konkurrens 
• Debiteringskrav (ny)

• Ömsesidighet
• Incitament (status och belöningar)

Motivation att dela 
kunskap

• Tyst kunskap 
• Explicit lagrad kunskap 

Typ av kunskap

FörsvårarUppmuntrar

 
 
Sammanställningen visar att det i konsulternas fall förekommer fler faktorer som försvårar 
kunskapsdelningen än för revisorer. Vi har konstaterat att konsulter främst använder sig av 
tyst och explicit lagrad kunskap i sin yrkesutövning vilket, till följd av kunskapstypernas 
natur, försvårar kunskapsdelningen. Således är en stor del av kunskapen knuten till 
individerna. För att reducera de risker som detta medför anser vi att företaget, i den mån det är 
möjligt, bör försöka fånga individers kunskap framför allt genom att knyta individen till 
företaget men även genom att lagra kunskapen i rutiner och kunskapsnätverk, detta i enlighet 
med vad Argote (2000) rekommenderar. Om individerna slutar på företaget och deras 
kunskap inte har delats är det stor risk att de tar med sig kunskapen ut ur företaget. 
Kunskapens karaktär utgör emellertid en faktor som ligger i yrkets natur och vars förekomst 
därmed inte torde kunna minskas genom att förändra kunskapsdelningssystemet. Vi anser att 
det är av yttersta vikt att i konsulter tillåts odla sin egen expertis baserat på egna upplevelser, 
och att delningen av tyst och explicit rationaliserad kunskap bör främjas.  
 
Ett konkret förslag på en förbättring som ligger i linje med Bhatts (2002) resonemang om att 
främja individers expertis och samarbete med andra individer, är att utöka antalet aktiviteter 
som innebär kunskapsdelning av tyst och explicit lagrad kunskap. Eftersom konsulterna 
påtalat att de främst lär sig genom just erfarenhetsutbyte innebär det att det är viktigt att 
konsulternas respektive avdelning skapar fler forum för erfarenhetsdelning genom 
direktkontakt, såsom ERFA-dagar, nätverksträffar och utökade möjligheter till brainstorming, 
aktiviteter som också har efterlysts av konsulterna själva. Även ett mentorskapssystem som 
erbjuder möjlighet till kunskapsdelning över organisations- och åldersnivåer, som Davenport 
och Prusak (1998) hävdar, kan bidra till att öka delningen av konsulternas tysta och explicita 
lagrade kunskap. Det tycks dessutom finnas ett behov av mentorskap hos de anställda, särskilt 
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i början av karriären, vilket får oss att tro att företagen har mycket att tjäna på att införa mer 
formella strukturer för mentorskap. Kurser anses bidra endast marginellt till en konsults 
kunskaps- och yrkesutveckling varför vi inte anser att företagen behöver lägga ner mer 
resurser på detta än vad man gör i dagsläget. 
 
Andra faktorer som försvårar kunskapsdelningen mellan konsulter kan härledas till det faktum 
att konsulterna uppger att de saknar tid och även mötesplatser för kunskapsdelning, en följd 
av att de ofta enbart är ett fåtal konsulter per kontor. Även dessa faktorer kan motverkas av 
aktiviteter som uppmuntrar direktkontakt mellan individer, i enlighet med ovanstående 
resonemang. Vi anser att företagen, vad gäller konsulter, bör satsa mer på att etablera tider 
och platser för kunskapsdelning exempelvis i form av videokonferenser, mässor för spontana 
samtal och erfarenhets- och informationsutbyte samt arrangerade men informella träffar 
utanför arbetsplatsen. Vi tror att sådana aktiviteter skulle förbättra konsulternas 
kunskapsdelningssystem avsevärt, eftersom det är troligt att de skulle främja samarbetet 
konsulterna emellan. Detta är som bekant något som även uppmuntras av Bhatt (2002). 
Förutom detta, tror vi även att dylika aktiviteter som innefattar ett ömsesidigt givande och 
tagande av kunskap, i viss grad skulle kunna motverka den brist på tillit som ibland upplevs 
av konsulterna, och även den interna konkurrensen. Konsulterna har nämligen alla vittnat om 
att det förekommer intern konkurrens mellan konsulter och vi har sett att detta kan leda till att 
de inte alltid är motiverade att dela kunskap med andra. En av dem säger uttryckligen att 
konsultyrket och kunskapsdelning inte går ihop på grund av att konsulterna tävlar mot 
varandra, och med tiden, för att kunna debitera så mycket som möjligt. De höga 
debiteringskraven gör sig ständigt påminda och detta, samt risken för att konsulterna känner 
ett behov av att ha kontroll över sin kunskap, hämmar motivationen att dela kunskap.  
 
Motivationen att dela kunskap hämmas, förutom av intern konkurrens och höga debiterings-
krav, även av det faktum att ingen belöning utgår för att aktivt dela kunskap, exempelvis 
genom att lägga in dokument i databasen. För att öka kunskapsdelningen mellan konsulterna 
menar vi att det kan vara aktuellt med vissa incitamentsåtgärder. Bartol and Srivastava (2002) 
förespråkar användandet av monetära belöningssystem för att förbättra antalet individuella 
bidrag till databaserna. Vi har sett att även om databaserna inte fungerar optimalt så är de 
heller inte den källa till kunskap som konsulterna finner mest användbar. I kombination med 
detta och det faktum att det höga debiteringskravet ställer krav på att de kunskapsdelnings-
aktiviteter som företaget satsar på fungerar och bidrar till kunskapsdelningen på ett bra sätt 
gör att vi inte anser att konsultavdelningarna bör satsa mer på datasystem än de redan gör. 
 
Vi ser uppdelningen mellan skatte- och revisionsavdelningarna på flera av företagen som är 
ett medvetet val från företagens sida och tror att nackdelarna med att kunskapen därmed blir 
exklusiv för vissa grupper och att suboptimering kan uppstå övervägs av fördelarna med att 
tilliten ökar och kontrollbehoven minskar när endast konsulterna har tillgång till och får sälja 
sina tjänster.  
 
Det faktum att man på de intervjuade konsulternas företag gärna anställer personer med 
särskilda kompetensområden kan tyda på att man värderar teknisk expertis högre än 
kunskapsdelning. Vi tror emellertid att denna inställning är en förutsättning i 
konsultbranschen eftersom konsultrollen innebär att fungera som en specialist inom olika 
projekt, och att kunskapsdelningssystemet därför måste utformas utifrån denna förutsättning. 
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Sammanfattning av förbättringar 
 

• Fånga individers kunskap genom att knyta individen till företaget samt genom att lagra 
kunskapen i rutiner och kunskapsnätverk 

• Utöka antalet aktiviteter som innebär kunskapsdelning av tyst och explicit lagrad 
kunskap  

• Införa mer formella strukturer för mentorskap 
• Införa vissa incitamentsåtgärder för att öka kunskapsdelningen 
• Skapa möjligheter att avsätta arbetstid för kunskapsdelning  
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6 SLUTSATSER 
 
I detta sista kapitel kommer de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår analys att presenteras. 
Vi ämnar därmed med detta uppfylla studiens syfte.  
 
I vår analys har vi identifierat skillnader mellan kunskapsdelningssystemen för revisorer och 
konsulter. Den primära skillnaden utgörs av frekvensen i deltagandet i kunskapsdelnings-
aktiviteter. Vi har kunnat konstatera att revisorer har tillgång till ett större utbud av aktiviteter 
av kunskapsdelningskaraktär och även att de i större utsträckning än konsulterna deltar i 
kunskapsdelningsaktiviteter. Vi tror att denna skillnad är hänförlig till det faktum att 
revisorers kunskap kan delas i fler sammanhang samt är lättare att dela än konsulternas. 
Aktiviteter som revisorer i regel har att tillgå men inte i samma utsträckning konsulter är 
exempelvis mentorskapssystem och kunskapdagar. Konsulter har också påtalat ett mindre 
behov av att delta i utbildning och kurser än revisorer.  
 
Förutom typ av kunskap, har arbetskulturella och motivationsrelaterade faktorer bidragit till 
att kunskapsdelningen ser olika ut i de två professionskategorierna genom att de påverkar 
användningen av kunskapsdelningssystemen. De två professionskategorierna skiljer sig med 
avseende på hur personlig expertis värderas jämfört med kunskapsdelning, vilken typ av 
kunskap som värderas högt av ledningen i företagen, samt graden av motivation till att dela 
kunskap. Motivationen att dela kunskap påverkas i sin tur negativt av kontrollbehov, intern 
konkurrens, utebliven belöning för kunskapsdelning och debiteringskrav, varav konsulterna 
känner av alla medan revisorerna enbart de två sistnämnda och den medföljande tidsbristen. 
Det höga debiteringskravet som lyfts fram av båda professionkategorier fordrar att de 
kunskapsdelningsaktiviteter som företaget väljer att satsa på fungerar väl och bidrar till 
kunskapsdelningen på ett sätt som de anställda värderar och har användning för. 
 
Vi har i vår analys konstaterat att de revisorer vi har intervjuat faller under Creplet et al: s  
(2001) definition av konsulter, och att konsulterna i vår studie kan klassas som experter. 
Creplet et al. (2001) hävdar att tillämpningen av kunskapsstyrning till stor del bestäms utifrån 
professionens karaktär, vilket skulle innebära att revisorerna i vår studie främst skulle tillämpa 
kodifiering och konsulterna personalisering. Även om vi kan fastslå att de olika 
professionskategorierna i olika utsträckning deltar i kunskapsdelningsaktiviteter har vi 
emellertid inte empiriskt kunnat påvisa några skillnader i den relativa tillämpningen av 
personalisering respektive kodifiering. Det förefaller som om de två professionskategorierna i 
praktiken tillämpar både personalisering och kodifiering i ungefär samma utsträckning, 
relativt sett. Emellertid har vi sett att de önskemål om möjliga förbättringar av deras 
kunskapsdelningssystem som respektive professionskategori har lyft fram ligger i linje med 
Creplet et al: s (2001) studie. Om dessa önskemål skulle uppfyllas tror vi att man skulle 
kunna urskilja ett samband mellan professionskategori och tillämpning av kunskapsstyrning, 
nämligen att kodifiering skulle dominera hos revisorer och personalisering hos konsulter.  
 
Vår analys har visat att de styrningsmodeller som är lämpliga att använda skiljer sig mellan de 
två yrkeskategorierna. I termer av Bhatts (2002) matris kan vi konstatera att konsulternas 
uppgifter är oklara och icke-rutinmässiga medan revisorernas uppgifter är rutinmässiga och 
väldefinierade. Graden av interaktion varierar emellertid inom de båda yrkesgrupperna vilket 
innebär att ingen av dem tillhör någon renodlad kategori. Kunskapsstyrningen för revisorerna 
bör dels centreras kring utbildning, men även ständig utvärdering och uppföljning av regler 
och procedurer. Konsulterna bör styras genom en balans mellan individens kreativitet och 
expertis, samtidigt som de är i behov av samarbetsfrämjande åtgärder. Dessa rekom-
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mendationer har vi tagit hänsyn till i utformningen av våra förslag på förbättringar av 
kunskapsdelningssystemen.  
 
Vi har sett att kunskapsdelningssystemen kan förbättras i båda professionskategorierna för att 
bättre fånga upp de behov som respektive grupp har. De förslag på förbättringar som vi kan ge 
till ledningen för revisionsavdelningarna är att man bör förbättra mentorskapssystemen samt 
åtgärda brister i databassystemen och ge mer incitament till att delta i dessa typer av 
kunskapsdelning. Man bör även satsa på att framhäva vikten av att överföra den explicita 
lagrade kunskapen till organisatoriska rutiner men samtidigt kontinuerligt utvärdera och följa 
upp rutiner, regler och procedurer. Vad gäller ledningen för konsultavdelningarna så bör 
denna satsa mer på att etablera tider och platser för kunskapsdelning genom att utöka antalet 
aktiviteter som innebär kunskapsdelning av tyst och explicit lagrad kunskap och skapa fler 
forum för erfarenhetsdelning genom direktkontakt, såsom ERFA-dagar, nätverksträffar och 
utökade möjligheter till brainstorming. För att fånga individers kunskap bör de satsa på att 
överföra den till rutiner och kunskapsnätverk. Slutligen skulle vi se det som positivt för 
konsultavdelningarna om mer formella strukturer för mentorskap infördes samt vissa 
incitament för att öka kunskapsdelningen. 
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Underlag till intervju 
 

1. Kan du ge en kort beskrivning av dig själv och dina arbetsuppgifter? 
 
2. Hanterar du i ditt yrke främst uppgifter som är väldefinierade eller oklara? 
 
3. När du arbetar med ett projekt/fall, skulle du säga att du främst använder dig av egen 

erfarenhet (best practice) eller tvingas du använda din innovationsförmåga och 
ständigt hitta nya sätt för att lösa uppgifter? 

 
4. Har du i din yrkesutövning tillgång till färdiga manualer och andra verktyg gällande 

problemlösning etc.? 
 
5. Vilken typ av kunskap tror du mest bidrar till din yrkesutveckling och ditt lärande från 

ett år till ett annat – utbildning/kurser eller att sitta med och lära av dem som kommit 
längre i sin yrkesutövning?  

 
6. Tänk dig scenariot att du snabbt behöver hjälp med att lösa ett problem i ett speciellt 

projekt/fall – Vad gör du? 
 
7. På vilka olika sätt får du ta del av andras, och får andra ta del av dina, kunskaper och 

erfarenheter? (Se nedanstående exempel) 
• Mentorskapssystem? 
• Regelbundna möten? 
• Kunskapsdagar/Nätverksträffar? 
• Spontana diskussioner kring frågor som dykt upp? 
• Utbildningstillfällen/kurser? 
• Datasystem? (se vidare fråga 7) 
 

8. Om det i företaget finns något datasystem som används i kunskapsdelningssyfte: 
• Vilka grupper använder systemet? 
• Är informationsaktiviteterna integrerade i det övriga arbetet (ges möjlighet att 

avsätta arbetstid för aktiviteten)? 
• Är informationsinnehållet känt bland de anställda? 
• Vet de anställda hur systemet används? 
• Finns det några mål för systemet? Vilka ser över dessa samt innehållet? Hur ofta 

uppdateras informationen?  
 

9. Anser du att ovan nämnda aktiviteter hjälper dig i din yrkesutövning? 
 
10. Anser du att de kan förbättras, och i så fall hur? 
 
11. Känner du dig motiverad att dela kunskap med andra? 

 
12. Ges det tillräckliga möjligheter att dela kunskap med andra? 

 
13. Anser du att arbetskulturen uppmuntrar till att dela kunskap med avseende på följande 

faktorer? 
• Tillit 
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• Tid och mötesplatser 
• Incitament 
• Intern konkurrens 
• Intolerans mot behov av hjälp 
• Olika kulturer, vokabulär och referensramar  

 
14. Anser du att det i ditt företag finns ett bra organisatoriskt lärande? Tycker du att man 

tar tillvara på din kunskap och dina erfarenheter på ett bra sätt? 
 

15. Hur upplever du ledningens medvetenhet om vikten av kunskapsdelning? 
 

16. Hur upplever du att den allmänna inställningen hos ledningen är när det gäller att 
avsätta tid för aktiviteter med kunskapsdelningssyfte (som de som nämndes i fråga 6)? 

 
 
 
 
 
 
 


