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Sammanfattning 

Titel 

Spridning av kunskap via inhyrd personal 

Författare 

Hanna Nordin och Susanne Härner 

Handledare 

Rebecca Stenberg 

Bakgrund 

Bemanningsbranschen växer och det blir allt vanligare att företag använder sig av inhyrd 

personal. Ett problem som företag kan ställas inför är att viktig kunskap kan spridas vidare 

till andra företag. Det finns väldigt lite skrivet om kunskapsspridning via inhyrd personal och 

därför är det intressant att bidra med ny kunskap på området.  

Syfte 

Huvudsyftet med studien är att beskriva hur bemanningsföretag och deras kunder ser på 

kunskapsspridning mellan företag via inhyrd personal. Studiens delsyfte är att beskriva de 

eventuella åtgärder som kundföretag vidtar för att hindra att kunskap sprids vidare till andra 

kundföretag. 

Metod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsansats använts och data har samlats in genom 

kvalitativa intervjuer. En narrativ analysmetod med inspiration från Burkes pentad har 

används för att analysera det insamlade materialet. 

Slutsats 

Bemanningsföretagen och deras kunder är medvetna om att kunskapsspridning existerar 

men de ser det inte som ett problem. Anledningarna till att praktikerna, till skillnad från 

teoretikerna, inte ser kunskapsspridning som ett problem kan bero på: kulturella skillnader, 

vilken typ av kunskap det handlar om, att företagen vidtar åtgärder för att förhindra 

kunskapsspridning, att kundföretagen har få konkurrenter eller att de inte använder sig av 

konsulter på känsliga områden. 

Nyckeltal  

Kunskapsspridning, kunskap, inhyrd personal, bemanningsföretag, kundföretag, konkurrens  

 



 

Förord 

Under tjugo veckor har författarna av denna uppsats arbetat hårt och intensivt för att kunna 

sammanställa denna studie. Arbetet med studien har varit utmanande och spännande men 

genom författarnas starka vilja har studien kunnat genomföras och författarna är således 

nöjda med den nya kunskap som studien har genererat. 

Författarna av denna uppsats vill tacka studiens handledare, Rebecca Stenberg, som genom 

sina synpunkter, råd och förslag till förbättringar har gett författarna vägledning. Författarna 

vill också tacka handledaren för att vi under arbetets gång har haft hennes fulla stöd. 

Utan respondenternas synpunkter hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

Författarna vill därför även framföra ett tack till samtliga respondenter från 

bemanningsföretagen samt kundföretagen som har deltagit i denna studie.  
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Susanne Härner och Hanna Nordin 
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1 Inledning 

I inledningen av studien presenterar vi bakgrunden till problemet, en beskrivning av vad 

kunskapsspridning är och varför vi tycker att det är intressant att studera kunskapsspridning 

via inhyrd personal. Bakgrunden leder fram till problemdiskussionen, där vi diskuterar varför 

kunskapsspridning kan ses som ett problem. Vi avslutar sedan inledningen med studiens 

syfte och inom vilka ramar studien har utarbetats i form av avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

En organisation har ett stort antal resurser, men endast de unika, enastående och värdefulla 

resurserna används för att skapa konkurrensfördelar. Ett företags kunskapsbas är en sådan 

resurs. Företag försöker ständigt bygga och skapa kunskap för att kunna konkurrera på 

marknaden (Matusik & Hill 1998). När företag konkurrerar med sin personals kunskap är det 

av stor vikt att medarbetarna besitter rätt sorts kunskap. Enligt Andersson och Wadensjö 

(2004) är detta en av anledningarna till att företag hyr in arbetskraft istället för att 

fastanställa personal. Enligt Andersson (2001) har behovet av olika slag av konsulttjänster 

ökat drastiskt i och med den snabba utvecklingen och förändringen av arbetslivet. Konsulter 

säljer kunskaper och erfarenheter utifrån sin speciella kompetens och det är den 

gemensamma nämnaren för alla konsultinsatser. Ett av motiven till att en organisation 

anlitar konsulter är, enligt Andersson (2001), att den hjälp de är i behov av är av temporärt 

slag. Det vore för dyrt för organisationen att alltid ha all slags kunskap och det skulle 

antagligen inte skapa större vinster. Andersson (2001) menar att det är bättre för företag att 

köpa in kunskap vid behov. Allt flera organisationer anpassar idag sin personalstyrka till en 

lägsta produktionsnivå och för att kunna anpassa sig till produktionstoppar är det vanligt att 

företag hyr in personal från bemanningsföretag (Andersson & Wadensjö 2004). 

Det blir allt vanligare att företag hyr in personal och bemanningsbranschen växer och 

utvecklas ständigt, trots detta finns det, i Sverige, endast begränsad kunskap om 

kunskapsspridning inom denna bransch (Coe, Johns & Ward 2009). På grund av detta är 

viktigt att få en ökad förståelse för hur företag påverkas när kunskap sprids till andra företag. 

Enligt Mohammed et al (2006) kan kunskap läcka ut ur ett företag avsiktligt eller oavsiktligt 
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och följderna kan vara positiva eller negativa. Kunskapsspridning kan leda till att 

konkurrensen ökar och att det blir svårare att konkurrera. Det är inte endast 

företagshemligheter som medarbetare kan sprida vidare från ett företag till ett annat, utan 

även kunskap om rutiner, mål och strategier. 

Det är vanligt att företag koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och att de hyr in personal 

för att hantera de mindre viktiga aktiviteterna. När den interna verksamheten förenas med 

den utlagda verksamheten skapas ett stort kunskapsflöde inom organisationen och utanför 

organisationens gränser. Om dessa flöden finns det mycket lite information. (Mohamed et 

al. 2006)  

Enligt Svensson (2006) är alla organisationer beroende av lojala och tillförlitliga 

medarbetare. Det finns ofta sekretessavtal och klausuler som hindrar personal från att 

avslöja kunskap efter anställningens slut. Enligt Baccara (2007) är företag känsliga för att 

kunskap ska spridas vidare när de samarbetar med individer utanför organisationen och i 

synnerhet när utomstående är med i produktionsprocessen. När ett företag till exempel hyr 

in personal är det för det mesta nödvändigt att ge den inhyrda personalen viss kunskap, 

även om det inte nödvändigtvis sker kan en nära relation med den inhyrda personalen 

resultera i att kunskap ofrivilligt sprids vidare. Baccara (2007) menar vidare att inhyrd 

personal har möjlighet att samla på sig kunskap från de arbetsplatser de har arbetat på, 

vilket kan ge andra företag incitament att anlita dessa individer, för att på så sätt få tillgång 

till denna kunskap. 

1.2 Problemdiskussion  

Kunskap är idag det centrala för företag och organisationer (Löwstedt & Stymne 2002). Det 

är inte företagets ansvar att komplettera och uppdatera konsulternas kunskaper. Enligt 

Desouza och Awazu (2006) förväntas den inhyrda personalen vara kunnig inom sina 

områden och det är sällan som företagen står för utbildningskostnaderna. Enligt Rice (2004) 

har dock företags behov av att erbjuda inhyrd personal konkurrenskraftiga förmåner, 

utbildningar och andra incitamentprogram växt under de senaste åren. Detta då det har 

blivit allt vanligare för dagens kostnadsmedvetna företag att hyra in personal för att öka 

produktiviteten och lönsamheten. Det är viktigt att företagen ger den inhyrda personalen 
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rätt kunskap och motivation, annars riskerar företaget att produktiviteten minskar, detta på 

grund av att den inhyrda personalen inte är tillräckligt engagerad och motiverad. 

Ett problem som företag kan ställas inför är att viktig kunskap kan spridas vidare till andra 

företag. En person som är inhyrd på ett företag med strukturerade och bra arbetsrutiner kan 

gå över till ett annat företag i samma bransch och tillämpa sin kunskap med avseende på 

rutiner. Mohamed et al. (2006) menar att det är riskfyllt att ge den inhyrda personalen 

kunskap om unika rutiner, processer, dokumentationer och affärshemligheter. Det blir enligt 

Marson (2006) ett konkurrentmässigt hot om personalen sprider vidare kunskap om ett 

företag till allmänheten. Detta kan leda till att konkurrensen ökar och att det blir svårare att 

skapa konkurrensfördelar. Det är oftast nödvändigt för företagen att lära upp sin personal. 

Enligt Frank (2002) är det dock inte troligt att en anställd som har fått utbildning kommer att 

stanna i organisationen under hela sitt arbetsliv. Enligt Mohamed et al. (2006) finns det ett 

tydligt kunskapsinflöde till företag genom de personer som kommer från andra 

organisationer. Företag kan dra nytta av sådan kunskap som kommer in direkt från 

konkurrenter, leverantörer och kunder. 

Kunskap ger företag konkurrenskraftiga fördelar, enligt Marson (2006), och det är därför 

viktigt att företag skyddar den kunskap som finns i organisationen. Matusik och Hill (1998) 

nämner att om ett företags unika kunskaper blir allmänt kända förlorar företaget det som 

gör dem enastående och eftertraktade. En kunskapsbaserad resurs är svår att kopiera men 

konkurrenterna kan försöka att imitera kunskaperna och därmed eliminera det som skapar 

konkurrensfördelar, eftersom att kunskapen inte längre är unik. De menar även att, i 

försöket att imitera ett annat företag, kan konkurrenterna lyckas skapa bättre kunskap vilket 

får ännu värre konsekvenser. Det är därför viktigt att företagsspecifik kunskap inte lämnar 

företagen, om detta ändå sker leder det till problem för företaget. Vi anser att det är 

intressant att beskriva varför bemanningsföretag och deras kunder tycker att det är viktigt 

att företagsspecifik kunskap stannar kvar i företaget och inte sprids vidare till andra företag. 

Marson (2006) påpekar att ett företags förmåga att konkurrera troligen kommer ligga i att 

de hittar rätt balans mellan att skydda sin kunskap från sina konkurrenter men ända klarar 

att delge sina anställda tillräckligt med kunskap för att kunna skapa värde. Genom att 

undersöka kunskapsspridning och försöka beskriva effekterna av denna spridning vill vi bidra 
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med kunskap som kan hjälpa företag att förstå sig på detta fenomen. Vi anser att det behövs 

mer kunskap om detta område för att företag, i framtiden, ska veta hur de kan hantera 

kunskap och kunskapsflöden. Då det finns väldigt lite skrivet om spridning av kunskap via 

inhyrd personal tyckte vi att det var extra intressant att, med vår uppsats, bidra med ny 

kunskap på området. 

1.3 Syfte  

Huvudsyftet med studien är att beskriva hur bemanningsföretag och deras kunder ser på 

kunskapsspridning mellan företag via inhyrd personal. Studiens delsyfte är att beskriva de 

eventuella åtgärder som kundföretag vidtar för att hindra att kunskap sprids vidare till andra 

kundföretag. 

1.4 Avgränsningar 

Bemanningsbranschen omfattar personaluthyrning, rekrytering, entreprenad, omställning 

och jobbförmedling, vi har endast undersökt personaluthyrningen. Vi utgick inte från hur 

individerna påverkas när de hyrs in, utan vi var intresserade av att undersöka hur 

bemanningsföretag och kundföretag ser på kunskapsspridning via inhyrd personal. Vi har 

endast undersökt svenska företag. Vi tyckte att det var intressant att studera sådan 

kunskapsspridning som inte regleras med hjälp av lagar. 

1.5 Bidrag 

Ett problem som företag kan ställas inför, vid anlitande av konsulter, är att viktig kunskap 

kan spridas vidare till andra företag. Vi vill uppmärksamma läsaren om att det, innan denna 

uppsats, inte har gjorts några liknande studier på detta område. Med denna uppsats strävar 

vi således efter att bidra med ny kunskap som kan vara företag till hjälp då de väljer att hyra 

in personal.  

Studien riktar sig främst till de företag som idag använder sig av inhyrd personal. Den kan 

även vara av intresse för de företag som har använt sig av, eller kommer att använda sig av, 

inhyrd personal. Vidare riktar sig studien till teoretiker, vilka kan använda uppsatsen som 

inspirationskälla för vidare forskning. I och med bemanningsbranschens frammarsch på den 

svenska marknaden vill vi dock poängtera att denna studie är relevant för samhället i stort. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2 Metod I metodavsnittet börjar vi med att beskriva uppsatsens 

vetenskapliga kunskapssyn, vilken är hermeneutiken, detta för 

att ge läsaren en bild av hur vi ser på kunskap. Nästa steg är att 

beskriva den kvalitativa forskningsansatsen, vilken passar 

studiens syfte då vi vill tolka och förstå hur 

bemanningsföretagen samt deras kunder ser på verkligheten 

kring fenomenet kunskapsspridning. Ändamålet med 

metodavsnittet är att ge läsaren en chans att värdera 

trovärdigheten i studien och få en uppfattning om hur genuina 

våra diskussioner i analysen samt i slutsatsen är. 

Kapitel 3 Referensram I detta avsnitt behandlar vi teorier kring kunskap och 

kunskapsspridning som är avsedda att fungera som verktyg och 

utgöra underlag för vår analys. För att få en djupare förståelse 

för vad vi menar med kunskap inleder vi med en introduktion 

till ämnet, där vi även klargör hur begreppets olika delar 

fungerar. För att läsaren ska förstå vilken kunskap som kan 

spridas krävs det en förklaring av begreppen kunskap och 

kompetens. Därefter inriktar vi oss på hur kunskap kan spridas 

och vilka effekter kunskapsspriding via inhyrd personal kan få 

för företag. Avsnittet avslutas med teorier kring kultur och 

kulturella skillnader. 

Kapitel 4 Empiri I detta avsnitt kommer vi att presentera det empiriska 

datamaterial som vi har samlat in genom intervjuer. Vi inleder 

med en kort presentation av studiens respondenter för att ge 

läsaren en uppfattning om vilka som har deltagit i uppsatsen. 

Därefter presenterar vi respondenternas berättelser, var och en 

för sig. I detta avsnitt kommer läsaren få ta del av 

respondenternas åsikter och syn på kunskapsspridning via 

inhyrd personal.  
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Kapitel 5 Analys I detta avsnitt analyserar vi det empiriska material som vi har 

presenterat i empiriavsnittet. Vi har använt de teorier vi 

tidigare presenterade som redskap för att underlätta och 

sammankoppla teorin och empirin. Analysen börjar med en 

översikt som därefter mynnar ut i en förklaring av 

sammanställningens betydelse. Vi analyserar och tolkar det 

som intervjupersonerna har berättat för att ge en bild av hur 

verkligheten kan skilja sig åt mellan teoretiker och praktiker. 

Därefter ger vi läsaren förslag på varför teoretiker och praktiker 

har olika syn på verkligheten.  

Kapitel 6 Slutsats  Utifrån teorin, empirin och analysen kommer vi i detta avsnitt 

att dra slutsatser om hur bemanningsföretag samt kundföretag 

ser på kunskapsspridning via inhyrd personal. Vi börjar med att 

åter presentera studiens syfte för att sedan presentera våra 

slutsatser kring kunskapsspridning och eventuella åtgärder. Av 

slutsatsen framkommer kunskapsspridningens viktigaste 

aspekter. 

Kapitel 6 Slutdiskussion Detta avsnitt består av en diskussion där vi framhäver våra 

egna tankar och åsikter. Då kunskapsspridning inom 

bemanningsbranschen är ett relativt outforskat område 

avslutar vi avsnittet med förslag på ytterligare forskning 
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2 Metod 

I metodavsnittet börjar vi med att beskriva uppsatsens vetenskapliga kunskapssyn, vilken är 

hermeneutiken, detta för att ge läsaren en bild av hur vi ser på kunskap. Nästa steg är att 

beskriva den kvalitativa forskningsansatsen, vilken passar studiens syfte då vi vill tolka och 

förstå hur bemanningsföretagen samt deras kunder ser på verkligheten kring fenomenet 

kunskapsspridning. Vi går därefter vidare med att beskriva hur vi förklarar verkligheten och 

detta är främst utifrån ett induktivt synsätt. Därefter redogör vi för det tillvägagångssätt som 

vi har använt oss av då vi samlat in underlaget till teori- och empiriavsnittet. För att läsaren 

ska få en förståelse för uppsatsens analys beskriver vi studiens analysmetod. Vi diskuterar 

sedan uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. Ändamålet med metodavsnittet är att ge 

läsaren en chans att värdera trovärdigheten i studien och få en uppfattning om hur genuina 

våra diskussioner i analysen samt i slutsatsen är. 

2.1 Vetenskaplig kunskapssyn 

Enligt Bryman och Bell (2007) står positivismen för en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilken 

belyser vikten av att imitera eller följa naturvetenskapens synsätt. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (1994) ser den positivistiska vetenskapssynen verkligheten som en absolut 

sanning och något som är lika för alla. Enligt positivismen ska data eller fakta vara mätbar 

samt registrerbar och forskarens uppgift är att samla in och systematisera data. Forskaren 

påverkar inte resultatet med sin närvaro, om undersökningen upprepas kommer resultat bli 

det samma. Vi anser dock inte att verkligheten kan eller bör studeras utifrån de principer, 

metoder eller verklighetsbilder som tillämpas inom naturvetenskapen. Vår uppsats bygger 

på att tolka och beskriva hur bemanningsföretagen och deras kunder ser på verkligheten för 

att på så sätt kunna förklara de effekter en inhyrd medarbetares handlingar kan leda till.  

Vår uppsats bygger på tolkningar av verkligheten och det är enligt Alvesson och Sköldberg 

(1994) vad hermeneutiken bygger på. Hermeneutiken växte fram under renässansen och 

användes då för att tolka bibeln. Hermeneutikens utgångspunkt ligger i texttolkning och för 

att kunna tolka en text, i både bildlig och bokstavlig bemärkelse, måste den kunna sättas i 

samband med helheten. Enligt hermeneutiken, i motsats till positivismen, får forskarna göra 

tolkningar av det de observerar för att skapa sig en förståelse av verkligheten. Inom 
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hermeneutiken finns det två huvudinriktningar, den objektiverande hermeneutiken som är 

relativt empirisk och den aletiska hermeneutiken som är mer djuptolkande. För att vara 

heltäckande bör båda inriktningarna användas i praktiken, vilket vi har gjort.  

 

 

 

Figur 1 Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 174) 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) ligger den objektiverande hermeneutikens 

utgångspunkt i att studera delen och helheten. ”I varje undersökt företeelse förutsätts finnas 

en genomgående helhet av meningar, som avspeglar sig i enskild varje del” (Alvesson & 

Sköldberg 1994, s. 121) och det är denna del-helhet som ger uttryck åt den hermeneutiska 

spiralen. Det är forskaren som avgör, utifrån dennes problematik, vad som är del och helhet.  

Även den aletiska inriktningen berör den hermeneutiska spiralen, men på ett annat sätt, den 

pendlar istället mellan förförståelse och förståelse. Det grundläggande för den aletiska 

hermeneutiken bygger på avslöjandet om något fördolt. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 

Denna studie bygger främst på den aletiska hermeneutiken men vi utesluter därmed inte 
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användandet av den objektiverande inriktningen av hermeneutiken. Denna studie innehåller 

våra egna tolkningar och uppfattningar vilket gör att studien har formats av våra personliga 

reflektioner och vår egen subjektivitet. 

2.2 Vetenskaplig forskningsansats  

För att skapa en ökad förståelse för uppsatsens syfte valde vi att använda oss av kvalitativa 

studier. Beroende på en studies forskningsfrågor används kvalitativa och kvantitativa 

metoder som olika verktyg (Kavle 1997). Utifrån vårt kunskapsintresse och syfte strävar vi 

efter att beskriva kunskapsspridningen mellan företag och dess effekter. Då kunskap är ett 

komplext begrepp och uppkomsten inte kan visas eller mätas är kvantitativa studier mycket 

svåra att konstruera och de riskerar framförallt att bli missvisande (Bryman & Bell 2007). Vid 

en kvalitativ studie samlas data in genom observationer och intervjuer, data som samlas in 

är icke numerisk data som sedan kan analyseras (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Enligt 

Bryman och Bell (2007) utgår en kvalitativ studie från deltagarnas perspektiv. 

Respondenternas svar har till stor del styrt vårt arbete och det är vad de uppfattade som 

viktigt och betydelsefullt som har varit vår utgångspunkt. Studiens fokus låg inte på vad vi 

ansåg om kunskapsspridning, utan fokus var på det som framkom under intervjuerna och 

detta tolkades och analyserades sedan, således är det detta som styrde vår uppsats. Vad 

som definierar kvalitativ metod är inte självklart men en utmärkande egenskap är att den 

utgår från studiesubjektets perspektiv, medan kvantitativ metod utgår från forskarens idéer 

och kategorier (Alveson & Sköldberg 1994). 

2.2.1 Induktion och deduktion 

Data måste analyseras för att vara användbar och innebörden måste kunna förstås. Analys 

processen av kvalitativa data inkluderar oftast både induktion och deduktion (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009). Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår induktion från empirin. 

Induktion är när utgångspunkten ligger i att studera en mängd enskilda fall för att försöka 

hitta mönster och samband. Genom att anta att ett samband, som har hittats i samtliga fall, 

också är generellt giltiga skapas det en allmän sanning av en mängd observationer. Då 

metoden sammanfattar en mängd observationer tas inte hela situationen med i bilden utan 

enbart ett mekaniskt, yttre samband.  
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När utgångspunkten istället är utifrån teorier är det enligt Alvesson och Sköldberg (1994) en 

deduktiv ansats. Till skillnad från induktiv ansats utgår deduktion från en generell regel och 

påstår att denna regel kan förklara ett enskilt fall. Deduktion förklarar inte någonting utan 

undviker att förklara varför det är på ett visst sätt genom att påstå att en allmän regel alltid 

gäller. Ett exempel på detta är när ett barn frågar: ”Varför kan fiskar leva under vattnet?” 

och får svaret: ”Därför att alla fiskar kan det”. Deduktion saknar således underliggande 

mönster och tendenser vilket gör att denna forskningsansats blir platt  

I praktiken brukar en kombination av både induktivt och deduktivt synsätt användas vid 

undersökningar (Saunders, Lewis & Thornhill 2009), en blandning av induktion och 

deduktion kallas enligt Alvesson och Sköldberg (1994) för abduktion. Abduktion utgår från 

empirin men den avfärdar inte teorin. Analysen av empirin kan till exempel kombineras med 

teorier, vilka på så sätt blir en inspirationskälla för att upptäcka mönster som ger förståelse. 

Alvesson och Sköldberg (1994) förklarar att teorin och empirin omtolkas successivt i skenet 

av varandra. Jämfört med hur forskning fatiskt bedrivs framstår induktion och deduktion, i 

jämförelse med abduktion, som ensidiga och orealistiska. 

Vi ville inte utesluta någon av ansatserna, och välja den ena, men vår studie kan mestadels 

beskrivas som induktiv. Vi använde oss dock av en kombination av både induktion och 

deduktion. Utgångspunkten ligger i empirin detta då problemet uppkom från praktiken. Vi 

studerade sedan teorier om kunskap och kunskapsspridning och intervjufrågorna grundades 

på dessa teorier, vilket är studiens deduktiva ansats. Vid intervjuerna skapades ny empiri och 

under uppsatsens gång studerade vi hela tiden nya teorier, vi pendlade således mellan 

empiri och teori. Från de generella samband, som vi upptäckte, skapades ny teori. Nackdelen 

med att använda sig av induktion är att hela situationen inte är med i bilden, denna ansats är 

endast en sammanfattning. Då vi i vår studie kombinerar induktion med deduktion kommer 

denna nackdel inte att visa sig lika tydligt. Den analyserade empirin resulterade i ny teori och 

ny kunskap på området. 

2.2.2 Tvärsnittsstudie 

Då vi hade en beskrivande problemformulering ansåg vi att en tvärsnittsstudie var det mest 

lämpade för vår uppsats (Jacobsen 2002). Enligt Bryman och Bell (2007) är 

tvärsnittsdesignen vanligast vid kvantitativ forskning, vi kommer dock använda den på ett 
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mer kvalitativt sätt då vi inte använder oss av enkäter. Bryman och Bell (2007) menar att ett 

typexempel på en kvantitativ tvärsnitsstudie är när forskaren använder semistrukturerade 

intervjuer eller ostrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman och Bell (2007) innehåller en tvärsnittsstudie data från fler än ett fall, oftast 

många fler än ett. Genom att undersöka dessa fall vid en viss tidpunkt är syftet att komma 

fram till en uppsättning kvantifierbara data med koppling till två eller flera variabler. Bryman 

och Bell menar att i en tvärsnittinriktad forskning samlas information in under en kortare 

tidsperiod och då vi hade en tidsram att hålla oss inom passade tvärsnittsdesignen oss 

utmärk. Vi gjorde en tvärsnittsstudie för att vi skulle kunna granska och upptäcka mönster 

när det gäller olika slags samband. 

2.2.3 Urval av respondenter 

De fyra bemanningsföretag som ingår i vår studie är: Quattro bemanning och rekrytering, 

Industrikompetens, Carendo AB samt VMP-Group. Vi beslutade oss för att genomföra 

intervjuer med bemanningsföretagen då vi ansåg att dessa borde ha en god uppfattning om 

hur kunskapsspridning påverkar de företag som använder sig av inhyrd personal. Vi valde 

även att intervjua tre stycken kundföretag, det vill säga de företag som använder sig av 

inhyrd personal, dessa var: Aerostructures, Tekniska Verken i Linköping AB och Håmex 

hårdmetallverktyg AB. Inom de olika företagen valde vi att intervjua en representant för 

företaget. Dessa personer har alla en ledande roll i respektive företag och de är insatta i hur 

verksamheten fungerar och hur konsulterna arbetar. 

Enligt Patton (1990) är det evalueringsdesignen som specificerar den enhet eller de enheter 

som ska analyseras i studien. Beslutet om urvalet baseras sedan på de tidigare besluten om 

vilka enheter som anses vara de mest passande att studera. Vidare förklarar Patton (1990) 

att det finns ett flertal olika enheter som kan bli föremål för studien. I vissa fall består 

studiens enhet av, till exempel, enskilda individer. I det fallet ligger datainsamlingens 

primära fokus på vad som händer den enskilda i en viss miljö och hur denne påverkas av sin 

omgivning. 

Vi har i vår studie undersökt hur bemanningsföretag och deras kundföretag ser på 

kunskapsspridning, därmed utgörs vår enhet av de företag som påverkas av inhyrd personal. 

Vi har sedan fokuserat på de olika delarna av denna enhet, det vill säga 
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bemanningsföretagen och kundföretagen. Det intressanta att studera är inte individerna i 

denna enhet, det är snarare intressant att studera delarna i enheten, vilka således är 

bemanningsföretagen samt kundföretagen. 

De olika enheterna som kan blir föremål för en studie innebär, enligt Patton (1990), olika 

sätt att samla data, analysera data samt olika nivåer på hur uttalanden ska tolkas och hur 

slutsatser ska göras. Enligt Patton (1990) fokuserar kvalitativ forskning på djupgående, 

relativt små och meningsfullt valda urval. Logiken och styrkan i meningsfullt urval ligger i att 

välja informationsrika fall för att på så sätt kunna göra mer djupgående studier. Enligt Patton 

(1990) är det från de informationsrika fallen som undersökaren kan lära sig om de problem 

som ligger till grund för studien. Meningen med att göra ett urval är att hitta händelser som 

belyser de frågor som studien baseras på. Enligt Patton (1990) finns det flera olika strategier 

för att meningsfullt välja ut informationsrika fall. Logiken bakom varje strategi tjänar ett 

särskilt syfte. 

Vårt förhållningsätt, i val av respondenter, har byggt på ett meningsfullt och kombinerat 

urval. Vi har inte inriktat oss på någon särskild kvalitativ urvals strategi, utan har kombinerat 

ett flertal av dem. Detta då de olika strategierna, var och en, tjänar olika syften, liksom vår 

studie. Intensitet urvalet är en av de strategier som vi tillämpat. Detta då vårt urval bestod 

av informationsrika fall, vilka tydligt återgav det fenomen vi var intresserade av att studera. 

Vi har även använt oss av en urvalsstrategi som innebar att vi tittade på ”typiska” företag. 

Respondenterna var kunniga och kunde hjälpa till att definiera vad som är ”typiskt” för 

kunskapsspridning. Enligt Patton (1990) är den underliggande principen, vilken är gemensam 

för de olika strategierna, att välja informationsrika fall, vilket vi har gjort. De fall vi har 

studerat har gett oss kunskap om studiens syfte och fallen vi har studerat har gett oss en 

studie med djup. Denna kombinerade urvalsstrategi har passat syftet med studien, den har 

bemött våra intressen och behov samt tillåtit oss att vara flexibla.  

2.3 Datainsamling och praktiskt tillvägagångssätt  

2.3.1 Litteratur 

Vi har i denna uppsats använt oss av litteraturstudier. Genom litteraturstudierna ville vi öka 

förståelsen för uppsatsens syfte och problematisering. Vi har delvis använt oss av böcker, 
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men främst har fokus varit på akademiska artiklar inom studiens område. Detta då böcker 

ofta är mindre uppdaterade än andra skrivna källor (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Enligt Rienecker och Jørgensen (2004) är det i litteraturen som ämnet förvarar sin kunskap 

och historia. De menar att författaren kan demonstrera sin färdighet i att hantera ett ämne 

genom användandet av litteraturen.  

Innan vi började söka efter litteratur gjorde vi upp en strategi för att hitta de bästa källorna. 

Vi beslutade att språket på litteraturen som användes i studien skulle vara på engelska och 

svenska. Vi gjorde en lista med sökord och termer och vi bestämde vilka databaser och 

sökmotorer som var mest lämpade för vår studie. Vi använde oss bland annat av databasen 

Business Source Premier, detta då vi ansåg att den var mest relevant för vår studie. Vi anser 

att vi har visat på självständighet i hanteringen av litteraturen, detta då vi har hittat och 

använt oss av relevant material och litteraturen har varit relaterad till vår 

problemdiskussion. 

2.3.2 Intervju 

Vi har i studien även använt oss av intervjuer vilka skedde genom personliga möten med 

respondenterna. Våra respondenter bestod av personer som använder sig av bemanning och 

de som hyr ut personal. Intervjuerna var dels strukturerade och dels semistrukturerade. Vid 

kvalitativa studier är det vanligast att mindre strukturerade intervjuer används (Bryman & 

Bell 2007). Med strukturerade intervjuer menas att frågorna är bestämda på förhand och 

med semistrukturerade intervjuer menas däremot att forskaren har en lista med specifika 

teman som ska beröras, dock har intervjupersonen möjlighet att utforma svaren på sitt eget 

sätt (Bryman & Bell 2007). Vi ansåg att intervjuer var det bästa för uppsatsens syfte då vi på 

så sätt kunde få upplysande och mer ingående svar om verkligheten utifrån företagens 

perspektiv. Genom de personliga intervjuerna kunde således data samlas in och genom 

litteraturstudierna kunde den sedan analyseras. 

Varje intervju tog cirka en timme att genomföra och de skedde på respektive företags kontor 

i Linköping. Vi deltog båda två vid intervjuerna, en av oss var huvudintervjuare och den 

andra ställde kompletterande frågor vid behov. Samtliga respondenter svarade utförligt på 

intervjufrågorna. Vid varje intervju fick vi ta del av respondenternas syn på spridning av 
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kunskap och vilka följder det kan få för de företag som hyr in personal. Vi fick även inblick i 

hur branschen i sig fungerar. 

När vi hade gjort sju intervjuer ansåg vi att vi genomfört tillräckligt många för att få fram det 

som var intressant att veta. Det var syftet med vår studie som styrde antalet nödvändiga 

respondenter. Vi valde att inte ha mindre än sju stycken respondenter, detta då det enligt 

Kvale (1997) är svårt att göra generaliseringar eller testa hypoteser om antalet 

intervjuobjekt är för få. För att kunna göra mer djupgående tolkningar av intervjuerna valde 

vi att inte genomföra fler än sju intervjuer. Vi valde att göra ett fåtal intervjuer för att kunna 

erhålla intervjuer med hög kvalitet istället för stor kvantitet. Enligt Kvale (1997) är kvalitén 

på intervjuerna viktigare än kvantiteten. Han menar att färre intervjuer ger mer tid till 

planering och analys av intervjuerna. 

2.3.3 Intervjukvalitet 

Enligt Kvale (1997) är kvaliteten på intervjuerna det avgörande för kvaliteten på analysen, 

verifieringen och rapporteringen. Han nämner sex kvalitetskriterier för en intervju och nedan 

diskuterar vi huruvida vi har uppnått dess eller inte. 

Det första kriteriet berör respondenternas svar. I våra intervjuer svarade respondenterna 

spontant, rikt och specifikt. Vissa av de svar vi fick från de respondenter som arbetade på 

bemanningsföretagen var till viss del irrelevanta för studiens syfte, de svävade ut och 

pratade runt ämnet. Det andra kvalitetskriteriet säger att ju kortare intervjufrågorna är och 

ju längre intervjusvaren är, desto bättre blir intervjun. Frågorna vi ställde var korta, enkla 

och tydliga och våra respondenter gav långa och utvecklande svar. Det tredje 

kvalitetskriteriet handlar om att intervjun ska tolkas under loppet av intervjun. I stor 

utsträckning tolkade vi respondenternas svar under intervjuerna, genom att göra detta 

kunde vi hela tiden ställa relevanta följdfrågor. Följfrågorna ställde vi även för att klargöra 

meningen i de relevanta aspekterna av respondenternas svar, vilket enligt Kvale (1997) är 

det fjärde kvalitetskriteriet för en intervju. Det femte kvalitetskriteriet uppnås om 

intervjuaren, under intervjun, försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar. Vi 

försökte inte få våra tolkningar av respondenternas svar bekräftade under intervjun utan vi 

skickade i efterhand sammanfattningar av intervjun, till respondenterna, för att de i lugn och 

ro skulle kunna läsa igenom och godkänna våra tolkningar. Om intervjun är 
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självkommunicerande uppnås det sista kvalitetskriteriet. Vi anser att våra intervjuer var 

självkommunicerande, detta då vi för det mesta inte behövde ge extra beskrivningar och 

förklaringar, intervjuerna förmedlade viktig kunskap som de var, men var även öppna för 

vidare tolkningar. Vi var insatta i uppsatsens syfte innan intervjuerna genomfördes och vi 

hade god sakkunskap genom att vi tidigare hade studerat litteraturen. Vi var medvetna om 

hur, varför och vad vi skulle intervjua om.  

2.3.4 Respondenter och forskare 

Vi anser att de personer vi intervjuade var bra intervjuobjekt, detta då de alla var 

samarbetsvilliga, vältaliga och kunniga. Dessa egenskaper är karaktärsdrag som Kvale (1997) 

anser att intervjuobjektet ska besitta för att bedömas som bra. 

Vi var, innan intervjuerna, pålästa inom ämnena kunskap och kunskapsspridning. Vi anser att 

intervjuerna som vi genomförde var användbara och att de gav oss meningsfull kunskap. Då 

vi bokade möten med respondenterna presenterade vi studiens syfte, detta gjorde vi även i 

samband med intervjuerna. Vi presenterade syftet för att respondenterna skulle få en god 

inblick i ämnet. Vi var dåliga på att sammanfatta vad som sagts i slutet av intervjuerna. För 

att väga upp detta valde vi att skicka en sammanfattning av intervjuerna till respondenterna 

för deras godkännande. Respondenterna fick fundera och prata i sin egen takt. Vi lät dem 

avsluta sina meningar utan att vi avbröt, detta resulterade i att vi ibland fick långa och 

utsvävande svar. Under intervjuerna var vi kritiska till vissa av de svar vi fick från 

respondenterna och vi ställde därför kritiska följdfrågor för att på så sätt kunna pröva 

tillförlitligheten och giltigheten i intervjupersonernas svar. Under intervjuerna bad vi 

respondenterna utveckla sina svar utifrån vad som tidigare sagts.  

2.3.5 Intervjufrågor 

Vi har försökt att undvika ledande frågor. I vissa fall, då vi har misstänkt att viss information 

hålls undan, har vi dock medvetet valt att ställa ledande frågor för att erhålla rätt 

information. Med rätt information menar vi sådan information som kan användas i vår 

studie. Enligt Kvale (1997) lämpar det sig att ställa ledande frågor vid en kvalitativ 

forskningsintervju för att på så sätt verifiera forskarens tolkningar och för att pröva 

tillförlitligheten i respondentens svar. Han menar att ledande frågor i vissa fall kan förstärka 

intervjusvarens tillförlitlighet. ”Det centrala är alltså inte huruvida intervjufrågorna ska vara 
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ledande eller inte ledande, utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i 

relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap” (Kvale 1997 s. 146).  

2.3.6 Att registrera intervjuer  

Enligt Kvale (1997) analyseras intervjuer oftast inte direkt från bandinspelningen utan det 

vanligaste är att de skrivs ut till en skriftlig text. Vi spelade in våra intervjuer med diktafon 

och vi kunde då helt fokusera på ämnet utan att behöva föra anteckningar eller försöka 

komma ihåg vad som sades. Enligt Kvale (1997) är bandinspelning det vanligaste sättet att 

registrera intervjuer på. Förutsättningarna för att kunna skriva ut en intervju är för det första 

att den har spelats in och för det andra att det inspelade samtalet är hörbart. Enligt Kvale 

(1997) är utskriften av en intervju en fråga om tolkning. Utskriften av en intervju kan skilja 

sig åt beroende på vem det är som skriver ut den, det är därför viktigt att nämna 

reliabiliteten hos den som skriver ut intervjun. Utskriftens kvalitet kan förbättras genom att 

den som skriver ut intervjun har fått klara instruktioner om utskriftens syfte och 

utskriftsförfarandet. Vår inspelning hade mycket bra kvalitet vilket minskar risken för fel på 

grund av att den som transkriberat har hört fel. Ett problem med våra utskrifter är att de 

emotionella aspekterna av samtalet försvinner. Att fastställa en utskriven intervjus giltighet 

är betydligt svårare än att fastställa tillförlitligheten. Enligt Kvale (1997) är utskrifterna 

verktyg som används för givna syften, det är såldes inte kopior av någon ursprunglig 

verklighet. Det viktiga är att urskrifterna lämpar sig för att uppfylla vårt forskningssyfte.  

2.4 Vetenskaplig analysmetod 

Då vår studie utgår från empirin, vilken har samlats in genom intervjuer, valde vi att 

analysera dessa genom att använda oss av narrativ metod. Enligt Nylén (2005) innebär det 

narrativa synsättet att den sociala verkligheten, och individers kunskap om den, organiseras 

genom berättelser. Vi var intresserade av respondenternas berättelser och uppfattningar 

snarare än vad som faktiskt har hänt. Det är respondenternas skildring av vad som har hänt 

som är den verklighet som vi har studerat och inte det som faktiskt har inträffat. 

Vidare menar Nylén (2005) att det är intervjupersonernas berättelser som är av intresse att 

analysera vid narrativ forskning. Forskaren samlar studieobjektens berättelser från fältet och 

författar sedan en berättelse om fältet. Respondentens berättelse relaterar till dennes 

erfarenheter, men vikten ligger inte på erfarenheten som sådan, utan på skildringen av 
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händelseförloppet. Det är redogörelsen för händelseförloppet som är den verklighet som 

studeras vid narrativ forskning, inte det inträffade händelseförloppet. Nylén (2005) anser att 

forskningen, vid narrativ metod, varken kan eller ska återge en oberoende verklighet.  

Enligt Nylén (2005) föreskriver den narrativa metoden inte någon särskild analysteknik eller 

form av datainsamling. Formen, för den empiriska redovisningen, är inte given, dock går det 

att uppfatta tre förfaranden för att lägga fram empirisk data. Dessa tre sätt är, enligt Nylén 

(2005, s. 50): ”genom en forskarstyrd berättelse som täcker in ett större material, en 

detaljerad utskrift av en persons berättelse så som den konstruerades under interaktion och 

i form av kreativa och poetiskt inspirerade framställningsformer.” Det som avgör hur 

detaljerad utskriften av intervjun måste vara, är valet av analysteknik. Vi valde att göra 

detaljerade transkriptioner av intervjuerna, så som berättelserna framställdes av 

respondenterna. I empiriavsnittet valde vi att redovisa det vi fann relevant för studiens syfte. 

Nylén (2005) anser att den narrativa metoden, sammantaget, visar ett väsentligt omfång i 

förhållningssätt och kunskapsambitioner. Vidare påpekar Nylén (2005) att det som står i 

centrum är individernas berättelser, både respondenternas som forskarnas.  

Burke (1962) hävdar att handling säger mer än ord. Burke (1962) menar att våra handlingar 

är en sorts kommunikation. Vi kan säga att vi är kära men vi kan också visa med våra 

handlingar att vi är kära. Burkes pentad består av fem element och frågor som hänvisar till 

ett drama. Genom att analysera dessa fem element skapas en möjlighet att studera hur en 

berättelse är konstruerad, utifrån dessa komponenter. De element som Burkes pentad 

bygger på är:  

Act - Hur går det till? 

Agent - Vem gör det?  

Scene - Var sker det? 

Agency - Med hjälp av vilka medel utför agenten handlingen? 

Purpose - I vilket syfte görs handlingen? 
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Vi har använt oss av Burkes pentad som en inspirationskälla och vi anpassade modellen 

något för att den lättare skulle kunna användas för att besvara vårt syfte. Genom att ställa 

fyra frågor har vi försökt att få en helhetsbild av fenomenet kunskapsspridning och hur 

bemanningsföretag och deras kunder uppfattar det. Frågorna är baserade på uppsatsens 

problemformulering och angriper studiens syfte från fler vinklar än en. De element som vi 

har använt oss av i analysera är: 

Act I - Hur ser bemanningsföretag och deras kunder på att kunskap sprids? 

Act II – Hur ser de på effekterna av att kunskap sprids? 

Agency – Vidtar kundföretagen åtgärder för att hindra att kunskap sprids vidare till andra 

kundföretag?  

Purpose – Vilka åtgärder vidtar kundföretagen? 

2.5 Validitet och generaliserbarhet 

För att avgöra hur giltig och tillförlitlig informationen i vår uppsats är måste informationen 

granskas kritiskt. Vi har ovan redan berört vissa frågor kring studiens reliabilitet och 

tillförlitlighet, vi kommer dock att, i detta avsnitt, diskutera begreppen validitet och 

generaliserbarhet mer ingående och utförligt. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre kriterier som mäter kvaliteten i en 

undersökning. Då vi har valt att göra en kvalitativ undersökning blir måtten reliabilitet och 

validitet dock mindre viktiga enligt Bryman och Bell (2007). För att kunna använda dessa 

begrepp inom kvalitativ forskning har Kvale (1997) anpassat dem för att de ska vara 

relevanta även för intervjuforskning.  

Det vanligaste inom vetenskapen är att forskaren argumenterar för det generella i sina 

resultat. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att forskaren argumenterar för den analytiska 

generaliseringen, detta för att den ska kunna genomföras. Det finns tre mål för 

generalisering. Det första handlar om att försöka fastställa det typiska, det allmänna och det 

vanliga genom att studera det som är. Det andra målet för generaliseringen är det som 

kanske kommer att finnas. Genom att undersöka företag som ligger längre fram i 

utvecklingen skulle upptäckterna som görs i de fallen kunna generaliseras till hur det 

kommer att vara i framtidens företag. Det tredje och sista målet för generalisering är det 
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som kan finnas, alltså att hitta den situation som vi tror är idealisk och enastående och 

studera dem för att se vad som pågår där.  

Enligt Kvale (1997) är validering en kvalitetskontroll som genomförs under hela 

kunskapsproduktionen och berör samtliga steg i en intervjuundersökning. Enligt Bryman och 

Bell (2007) är en studies validitet ett mått som visar om forskaren mäter det hon eller han 

tror sig mäta. I ett bredare perspektiv visar validiteten i vilken utsträckning en metod 

undersöker det den är avsedd att undersöka (Kvale 1997). Vår studie har hög validitet då 

våra intervjuer speglar fenomenet kunskapsspridning, vilket var det fenomen vi ville 

undersöka.  
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3 Referensram 

I detta avsnitt behandlar vi teorier, kring kunskap och kunskapsspridning, som är avsedda att 

fungera som verktyg och utgöra underlag för vår analys. För att få en djupare förståelse för 

vad vi menar med kunskap inleder vi med en introduktion till ämnet, där vi även klargör hur 

begreppets olika delar fungerar. För att läsaren ska förstå vilken kunskap som kan spridas 

krävs det en förklaring av begreppen kunskap och kompetens. Därefter inriktar vi oss på hur 

kunskap kan spridas och vilka effekter kunskapsspriding via inhyrd personal kan få för 

företag. Avsnittet avslutas med teorier kring kultur och kulturella skillnader. 

3.1 Kunskap 

Det finns många olika definitioner och syner på kunskap Till exempel, enligt Löwstedt & 

Stymne (2002) är kunskap i ett företag inte avbildningar av verkligheten eller erfarenheter 

som går att lagra manipuleras eller sprida, det är något som används och utvecklas. 

Kunskapen finns inte lagrad inom individen eller organisationen istället skapas den genom 

människors organiserade samspel. Enligt Nonaka (1994) kan en organisation inte skapa 

kunskap utan individer. På en grundläggande nivå är det individerna som skapar kunskapen 

och det är de som driver fram kunskapsskapandet. Vi är väl medvetna att det finns olika 

syner på kunskap. Vi ser kunskap i enighet med Nonaka (1994) vilket kommer att beskrivas 

ytterligare nedan. De andra författarna som vi har använt oss av ser på kunskap på samma 

sätt som Nonaka (1994) och vi använder oss av dem för att förtydliga vårt sätt att se på 

kunskap.  

3.1.1 Uttrycklig och tyst kunskap  

Kunskap delas vanligen in i uttrycklig respektive tyst kunskap. Uttrycklig kunskap kan lätt 

kodifieras (Mohamed et al. 2006.) Matusik och Hill (1998) menar att tyst kunskap är svår att 

formulera, formalisera och kommunicera och att kunskapen kommer genom erfarenheter. 

Nonaka (1994) menar att tyst kunskap har en personlig kvalitet och att det är den som gör 

det svårt att formalisera och kommunicera kunskapen. Enligt Nonaka (1994) finns tyst 

kunskap i ett visst sammanhang och den är djupt rotad i handlingar samt engagemang. 

Individerna i en organisation samlar tyst kunskap genom direkta erfarenheter.  
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Om erfarenheten är begränsad till rutinarbete, det vill säga monotona och upprepande 

uppgifter, menar Nonaka (1994) att mängden tyst kunskap som en individ kan erhålla 

minskar med tiden. Dessa rutinarbeten dämpar kreativt tänkande och skapandet av 

kunskap. 

Enligt Matusik och Hill (1998) kan den tysta kunskapen vara både individuell och kollektiv. 

Individuell kunskap är summan av en individs totala kompetens, information och kunskap 

medan kollektiv kunskap består av en organisations principer, rutiner och praxis samt 

gemensamma organisatoriska erfarenheter, mål, uppdrag, konkurrenter och relationer. 

Kollektiv kunskap är spridd i hela organisationen och den används gemensamt av ett stort 

antal av organisationens medlemmar.  

3.1.2 Privat och offentlig kunskap  

Enligt Matusik och Hill (1998) finns det skillnader mellan privat och offentlig kunskap. 

Företag besitter både privat och offentlig kunskap enlig Matusik (2002). Matusik och Hill 

(1998) förklarar att privat kunskap är unik för företaget medan offentliga kunskaper finns i 

det offentliga. Det är skillnaden och förhållandet mellan privat och offentlig kunskap som 

skapar konkurrensfördelar. Privat kunskap eller företagsspecifik kunskap kan vara en källa till 

konkurrensfördelar då det är en resurs som är unik, värdefull, sällsynt och enastående. Privat 

kunskap omfattar ett företags unika rutiner, processer, dokumentationer, eller 

affärshemligheter.  

Enligt Matusik och Hill (1998) är offentlig kunskap inte unik för ett speciellt företag utan den 

finns i den externa miljön och den är i huvudsak kollektiv. Enligt Matusik (2002) innehar 

företag offentlig kunskap och denna kunskap kan utökas genom formell utbildning, böcker 

eller självstudier. Matusik och Hill (1998)  menar att offentlig kunskap per definition inte kan 

skapa konkurrensfördelar eftersom kunskapen är lättillgänglig och den är inte unik eller ägs 

av ett specifikt företag. Om ett företag inte använder sig av sådan kunskap kan det dock 

skapa konkurrensnackdelar. Att använda sig av offentlig kunskap med avseende på bästa 

praxis är nödvändigt för att överleva på en mycket konkurrensutsatt marknad, men i sig 

kommer den inte garantera någon konkurrensfördel utan det krävs då privat kunskap. 
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3.1.3 Komponent och arkitektonisk kunskap 

Enligt Matusik och Hill (1998) är komponentkunskap kunskap som hör ihop med en rutin 

eller en del av en organisations verksamhet alltså kunskap som motsvarar "delar" eller 

"komponenter" och inte helheten. Lee och Veloso (2008) menar att komponent kunskap 

avser en fysisk del. Enligt Matusik och Hill (1998) är det denna kunskap som ligger till grund 

för ett företags nya produktutvecklingsprocesser, lagerstyrningsprocesser, 

kundfaktureringsprocesser med mera. Var och en av dessa processer är bara en del av ett 

företags samlade kunskap. Även Henderson och Clark (1990) påpekar att 

komponentkunskap är kunskap om var och en av delarna och kunskap om hur dessa delar 

fungerar. 

Enligt Matusik och Hill (1998) kan komponentkunskap vara individuell och kollektiv samt 

innehålla både privata och offentliga delar. Den privata delen utvecklas internt och det är 

kunskap som inte spridits till allmänheten. Sådan kunskap kan naturligtvis vara en 

konkurrensfördel, till exempel kan ett företag ha utvecklat en ny överlägsen 

tillverkningsprocess.  

Arkitektonisk kunskap handlar enligt Matusik och Hill (1998) om helheten, det vill säga alla 

organisationens rutiner och scheman som används för att samordna de olika delarna i 

organisationen och använda dem på ett produktivt sätt. Enligt Lee och Veloso (2008) 

fastställer att den arkitektoniska kunskapen är kunskap om hur olika komponenter är 

kopplade till varandra. Arkitektonisk kunskap är kunskap om hur delarna är integrerade och 

sammankopplade med varandra för att skapa en helhet (Henderson & Clark 1990). Matusik 

och Hill (1998) diskuterar att på grund av organisationers bredd är den arkitektoniska 

kunskapen kollektiv, framförallt eftersom att ingen enskild individ har möjlighet att se, förstå 

och uttrycka all arkitektonisk kunskap. Henderson och Clark (1990) förklarar att arkitektonisk 

kunskap tenderar att bli inbäddad i en organisations struktur och informationsbehandlings 

procedur. Det finns inga företag som har samma arkitektoniska kunskap och kunskapen 

betraktas därför som privat. Sammanfattningsvis är arkitektonisk kunskap hela 

organisationens kunskap vilken är tyst och privat, därtill kan den skapa konkurrensfördelar.  

Matusik & Hill (1998) påpekar att det är viktigt att förstå sambandet mellan 

komponentkunskap och arkitektonisk kunskap. Komponentkunskap är inbäddad i och 

påverkas av arkitektonisk kunskap. Arkitektonisk kunskap användas för att uppgradera en 
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organisations komponentkunskap över tiden. Båda typerna av kunskap kan skapa 

konkurrensfördelar men på lång sikt är det den arkitektoniska kunskapen som bidrar mest 

till organisationens långsiktiga konkurrenskraft. Även skillnaden mellan komponentkunskap 

och arkitektonisk kunskap är viktig enligt Matusik och Hill (1998). Komponentkunskap kan 

påverkas av det som händer utanför organisationens gränser medan arkitektonisk kunskap, 

till sin natur är mer okänslig för sådan påverkan. Ett företags kunskap består av både 

offentlig och privat kunskap och privat kunskap består av både arkitektonisk- och 

komponentkunskap.  

 

Figur 3 Organisatoriska kunskapskomponenter (Matusik & Hill 1998 s. 684) 

3.1.4 Kompetens 

Enligt Hagström och Hanson (2003) är begreppet kompetens, i vardagsspråk, det samma 

som en individs färdighet och kunskap. De menar dock att de finns en annan definition av 

begreppet kompetens. De anser att kompetens handlar om en individs förmåga att 

genomföra uppgifter och på så sätt uppnå mål i omvärlden, att handla avsiktligt, de 

benämner det handlingskompetens. Vi ser på kompetens som en individs kunskap och 

färdigheter och således använder vi oss av Hagström och Hanson (2003) första definition av 

begreppet kompetens. 
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3.2 Kunskapsspridning 

Det finns ett flertal begrepp som används för att beskriva kunskapsspridning till exempel 

kunskapsläckage, kunskapsöverföring och kunskapsförlust. Kunskapsspridning definieras 

som möjligheten till att väsentlig kunskap försvinner eller läcker ut, avsiktligt eller oavsiktligt, 

till en konkurrent eller obehörig personal. (Mohamed et al. 2006)  

3.2.1 Förvaltning av kunskap, inom en organisation 

Enligt Desouza och Awazu (2006) hyr företag in personal för att de behöver särskild kunskap. 

Företagen hyr in konsulter som besitter de kunskaper och färdigheter som är av intresse. 

Företagen använder den kunskap som konsulterna bidrar med för att förbättra sin 

verksamhet. Kvaliteten på sådan extern kunskap är normalt sett högre eftersom att 

konsulterna har erfarenheter från ett stort antal kunder och kunskapen har tillämpats av 

experter i flera olika miljöer. Dessutom behöver företagen inte investera i de resurser som 

krävs för att kunna skapa ny kunskap utan de behöver endast betala en avgift för att få 

tillgång till och kunna använda kunskapen som konsulterna har. 

Inhyrd personal påverkar privata företagsspecifika kunskaper på två olika sätt, genom 

kunskapsspridning och kunskapsproduktion. Inhyrd personal kan sprida värdefull privat 

kunskap till den externa omgivningen vilket kan leda till förlust av konkurrensfördelar. När 

individer lämnar organisationen tar de med sig de rutiner och praxis de själva deltagit i, det 

kan även leda till att de tar med sig privat kunskap som de har lärt sig av andra eller sett 

dokumenterat. Dessa personer kan då sprida privata företagsspecifika kunskaper vidare till 

andra företag. (Matusik & Hill 1998) 

Enligt Marson (2006) är det viktigt för företag att skydda den kunskap som finns inom 

organisationen eftersom att kunskap ger företag en konkurrenskraftig fördel. Företag blir 

alltmer villiga och kapabla till att samla in kunskap som finns hos konkurrerande företag. Det 

kommer därför, att i framtiden, bli allt viktigare att prioritera säkerheten kring företagets 

kunskaper eftersom konkurrenterna vill åt denna. 

Enligt Bae och Koo (2008) gynnas hela organisationen av att relevant kunskap överförs 

mellan individerna, inom organisationen, eftersom att kunskap kan slås samman och 

användas i beslutsprocessen. En individ som innehar kunskap sprider den mestadels till 

andra som den känner och därför har relationer mellan individer länge antingen underlättat 
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eller förhindrat kunskapsspridning. Vidare menar Marson (2006) att i framtiden kommer 

troligen förmågan att konkurrera ligga i att företag hittar den rätta balansen mellan att 

skydda sin kunskap mest effektivt från sina konkurrenter, men ändå klarar att, inom den 

egna organisationen, delge de anställda tillräckligt med kunskap för att kunna skapa 

optimala värden. I framtiden kommer detta att bli den största utmaningen för företagen. 

Marson (2006) anser vidare att kunskapshantering fokuserar på den spridning av kunskap 

som sker inom en organisation. Spridningen är nödvändig för att organisationen ska kunna 

dra nytta av den förenade kunskapen som finns tvärsöver affärsverksamheten. Men 

processen för att dela och sprida kunskap inom organisationen kan resultera i en rad olika 

hot och risker som ibland kan gå helt omärkt förbi. Kunskapshanteringsprocessen skapar 

tillfällen då företagsspecifik information och kunskap i stor utsträckning delas ut, vilket 

potentiellt kan resultera i att ett ökat flöde av viktig kunskap sprids öppet, eller av misstag, 

utanför företaget. Enligt Baccara (2007) kan kunskapsspridning ske på två grundläggande 

sätt. Inhyrd personal kan ha dålig kontroll över den kunskap som de har lärt sig på en 

arbetsplats och detta leder till att kunskapen oavsiktligt sprids vidare till andra företag. 

Inhyrd personal kan även sätta ett pris på kunskap och sälja den vidare till andra företag.  

Kunskapen inom en organisation är det som alltmer avgör en organisations framgång enligt 

Marson (2006). Skillnader i teknologi och tillverkning blir allt mindre och förändringar sker i 

ett högt tempo, att vara ett konkurrenskraftigt företag handlar alltmer om att fokusera på 

kunskap och skarpsinne. Marson (2006) menar att det finns ett flertal faktorer som har drivit 

denna omdaning och som har gjort kunskap till en alltmer relevant konkurrensfördel. 

Utvecklingen av internet har möjliggjort en allt större tillgång till kunskap. Intranät och 

externa nät har skapat massiva flöden av kunskap tvärsöver affärsverksamheter, tidigare var 

dessa kunskapsflöden begränsade till utskrifter, på papper, och konversationer. Enligt 

Marson (2006) har utvecklingen resulterat i att företag är mer informerade, men det leder 

även till att företagen är i större risk, detta beroende på att det är både svårt att styra och 

kontrollera de stora kunskapsflödena.  

Karriärs ambitioner, men även andra faktorer, leder till att anställda idag har en vilja och en 

förmåga att flytta på sig och byta anställning. Det är numera en realitet för många företag 

att när anställda förflyttar sig så är det risk att kunskap sprids från ett företag till ett annat. 

(Marson 2006) 
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Enligt Maguire (2008) handlar intellektuellt kapital inte bara om patent och annan formell 

immaterialrätt som varumärken, design och upphovsrätt. I ett företags värde innefattas ett 

bredare intellektuellt kapital, många företag inser inte att även image, rykte, know-how, 

arbetskraftens skicklighet, kund- och affärsrelationer och affärsprocesser har en roll att spela 

i det intellektuella kapitalet. Idéer och uppfinningar utgör företagets hjärta, men det är det 

bredare intellektuella kapitalet som driver tillväxten, utvecklingen och hållbarheten i 

företaget. Maguire (2008) anser att det är viktigt att skydda det intellektuella kapitalet och 

genom att göra det kan företaget slippa framtida bekymmer. 

För att kunna hantera och minska riskerna av kunskapsspridning är det, enligt Marson (2006) 

viktigt att först identifiera den kunskap som främst behöver skyddas. Denna typ av kunskap 

brukar vanligen klassas som viktigast: 

o Prissättnings strategier 

o Produktionsprocesser 

o Forsknings- och utvecklingsförmågan 

o Planer för fabriksanläggningar 

o Strategiska affärsmässiga planer 

o Kundrelationer 

o Kostnadsberäkningar 

Den viktigaste frågan som bör ställas, enligt Marson (2006), för att kunna identifiera de 

kritiska områdena, är vad den troliga inverkan blir om kunskap kommer konkurrenterna till 

hands. Genom att svara på frågan objektivt går det att börja reda ut vart den verkliga 

strategiska kunskapen finns inom företaget. 
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Människor är huvudkällan till kunskapen i ett företag. Det kan hävdas att all spridning av 

kunskap till stor del är ett resultat av handlingar eller, i vissa fall, icke handlingar av 

människor. Några av de största potentiella, människorelaterade, källorna till spridning är: 

o Anställda/ tidigare anställda 

o Kunder 

o Leverantörer 

o Konsulter 

o Samarbetsbolag 

o Myndigheter 

o Reglerande organ 

Enligt Desouza och Awazu (2006) kan konsulter arbeta hos flera klienter samtidigt, särskilt 

när det gäller avancerade kunskapsarbeten. Organisationen måste då vara säker på att 

kunskapen skyddas för att den inte ska kunna användas hos någon annan organisation. 

Marson (2006) påpekar att det finns åtgärder som kan vidtas för att skydda kunskapen och 

reducera spridningen av kunskap, och om dessa åtgärder implementeras kan det leda till 

goda resultat.  

En av åtgärderna är, enligt Marson (2006), att personalen bör få lära sig värdet av den 

kunskap som finns inom ett företag. Detta för att de anställda på så sätt ska kunna börja 

förändra sitt beteende, så att de blir mer försiktiga med spridningen av kunskap, inom och 

utanför företaget. Marson (2006) anser vidare att personalen kan lära sig detta genom 

introduktionskurser i företagssäkerhet och genom dessa kurser kan företaget på så sätt 

illustrera och belysa de olika typerna av kunskap som är viktiga och hur dessa ska säkras. En 

annan åtgärd är att de anställda får skriva på kontrakt innehållandes klausuler om diskretion, 

som hindrar de anställda från att avslöja privatägd kunskap utanför företaget, under och 

efter deras anställning i företaget. Detta är dock viktigast för anställda i företagets 

nyckelområden. 

Marson (2006) menar vidare att det är viktigt för de anställda att få tillgång till den sortens 

kunskap som de är beroende av för att effektivt kunna utföra sitt arbete, men att de inte bör 

ta del av sådan kunskap som inte är nödvändig i deras arbete. Desouza och Awazu (2006) 

anser att det är bäst att inte använda sig av konsulter i mycket känsliga områden. De menar 
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att det är riskabelt att använda sig av konsulter i situationer där kunskapen är skyddad, 

framför allt eftersom att kunskapen kommer att vara rörlig både in och ut i organisationen. 

3.2.2 Inhyrd personals inverkan på organisationens kunskap  

Arkitektoniska och komponentformer av privat kunskap påverkas olika av inhyrd personal. 

Matusik och Hill (1998) menar att, då den arkitektoniska kunskapen oftast är tyst och delad 

är det inte lika vanligt att den sprids vidare så som komponent kunskap gör. Detta på grund 

av att den inhyrda personalens yrkesfärdigheter ofta är fokuserade på specifika uppgifter 

och att de är anställda under en kortare tid. Inhyrd personal har därför inte lika lätt att förstå 

eller ta in arkitektonisk kunskap och de kan därför inte överföra den till utomstående. 

Däremot kan inhyrd personal omvandla ett företags privata kunskap till offentlig kunskap 

vilket kan resultera i att företaget inte längre har en ny källa som är unik eller oefterhärmlig. 

Även om kunskapsbaserade resurser är svåra för en annan organisation att kopiera kan 

spridningen av kunskapen leda till att de kan imitera eller försöka skapa ett substitut. 

Matusik och Hill (1998) menar att om en konkurrent försöker imitera kan de lyckas skapa en 

helt ny produkt och företagets egna produkter kan då komma att bli föråldrad. Men 

eftersom att kunskapen oftast sprids i delar, så kallad komponentkunskap, är det möjligt för 

konkurrenter att bygga vidare på kunskapen men någon radikal innovation är mindre trolig. 

(Matusik & Hill, 1998) 

3.3 Kulturella skillnader 

Enligt Bergstedt Sten (2003) är det typiskt svenskt beteende att sträva efter social 

överensstämmelse och i Sverige undviker människor konflikter och avvikande uppträdande. 

Svenskar anses vara ärliga (Bergstedt Sten 2003) och de gillar inte att bestrida sina kollegor 

(Lewis 1997). Vidare anser Bergstedt Sten (2003) att profilen för svenska ledare är att de 

ogärna konkurrerar öppet med andra företag och helst deltar de inte i öppen tävlan. Enligt 

Lewis (1996) motiveras inte svenskar av vinst lika starkt som människor med andra 

nationaliteter.  

Hofstede (1991) har utvecklat en modell för att jämföra kulturella värderingar i världen. Han 

fokuserar på kulturella faktorer som förenar eller skiljer nationer åt. Även om det finns en 

variation mellan människor finns det en struktur som används som grund för en gemensam 

förståelse för varandra. Hofstedes (1991) modell innehåller fem dimensioner: maktdistans, 
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kollektivism kontra individualism, femininitet kontra maskulinitet, osäkerhetsundvikande 

och långsiktighet kontra kortsiktighet.  

I denna studie använder vi oss av Hofstedes (1991) dimension: femininitet kontra 

maskulinitet, för att analysera skillnader i synen på kunskapsspridning. Ett land, som 

kulturellt sett skiljer sig från det svenska samhället är det japanska samhället (Lewis 1996). 

Det mest maskulina landet i världen är japan och det mest feminina landet är Sverige. Enligt 

Hofstede (1991) är det i länder med hög femininitet viktigt med relationer och människor. I 

dessa kulturer använder cheferna sig av sin intuition och strävar efter samstämmighet. Om 

det uppstår en konflikt löses den med kompromisser och förhandlingar.  

”Att lägga större vikt vid förhållandet till chefen och vid kollegorna motsvarar 

den vårdande, engagerade, sociala miljö-inriktade feminina rollen.” (Hofstede 

1991, s.106)  

I maskulina länder läggs vikten istället på pengar och saker. Enligt Hofstede (1991) förväntas 

cheferna i dessa kulturer vara beslutsamma och självhävdande. Uppstår det en konflikt i ett 

maskulint land löses den genom strid tills en part vinner.  

”Betydelsen av stora inkomster och avancemangsmöjligheter motsvara den 

maskulina, självhävdande, konskurrensinriktade sociala rollen.” (Hofstede 1991, 

s.106)  

Tabellen visar maskulinitetspoäng (MAS) för Japan, Storbritannien, USA och Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Maskulinitetspoäng (Hofstede 1991, s. 109 

Rangordning  Land MAS 

1 Japan 95 

9/10 Storbritannien 66 

15 USA 62 

53 Sverige 5 
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det empiriska datamaterial som vi har samlat in 

genom intervjuer. Vi inleder med en kort presentation av studiens respondenter för att ge 

läsaren en uppfattning om vilka som har deltagit i uppsatsen. Därefter presenterar vi 

respondenternas berättelser, var och en för sig. I detta avsnitt kommer läsaren få ta del av 

respondenternas åsikter och syn på kunskapsspridning via inhyrd personal.  

4.1 Presentation av respondenter 

Sju intervjuer har genomförts i denna studie. Fyra intervjuer gjordes med respondenter från 

bemanningsföretag. Ytterligare tre intervjuer gjordes med respondenter från kundföretag 

som använder sig av konsulter från bemanningsföretag. Nedan följer en presentation av de 

företag och respondenter som deltagit i studien och deras syn på kunskapsspridning vid 

inhyrning av personal. De bemanningsföretag som deltog i studien var Quattro bemanning 

och rekrytering, Industrikompetens, Carendo AB samt VMP-Group. De kundföretag som 

deltog i studien var Aerostructures, Tekniska Verken i Linköping AB och Håmex 

hårdmetallverktyg AB.  

4.2 Bemanningsföretag 

4.2.1 Quattro bemanning och rekrytering 

Respondenten Åsa Gustafsson1 är VD på Quattro bemanning och rekrytering, som namnet 

antyder sysslar de med bemanning och rekrytering. De anställer personal som de sedan hyr 

ut till olika kundföretag. Uppdragen hos kundföretagen är relativt långa, det är sällan 

konsulterna är hos ett kundföretag ena dagen och nästa dag på ett annat. Quattro 

bemanning och rekrytering har inriktat sig mot teknisk kompetens och merparten av deras 

konsulter är montörer, civilingenjörer samt projektledare. Idag har de 25 anställda och 98 

procent av verksamheten utgörs av uthyrning. 

En av anledningarna till att företag hyr in personal, enligt VD:n, är att företagen vill testa 

personer innan de anställer dem. Genom bemanning kan kundföretagen öka sin 

                                                             
1
 Åsa Gustafsson VD Quattro bemanning och rekrytering Linköping, intervju 2010-03-25 
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konkurrenskraft eftersom att de då får tillgång till rätt personal. Hon menar att rätt personal 

behövs för att kundföretagen ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden. 

4.2.1.1 Kunskapsspridning 

Konsulterna på Quattro bemanning och rekrytering arbetar inte på konkurrerande 

kundföretag och VD:n uppfattar därför inte kunskapsspridning som ett problem, hon har inte 

heller märkt någon oro från kundföretagens sida. Hon tror däremot att kundföretagen är 

medvetna om att kunskap kan spridas, men att de inte ser det som ett problem, snarare ser 

kundföretagen det som något positivt, detta då konsulterna tillför kunskap till företaget. 

VD:n på Quattro bemanning och rekrytering tror inte att konsulterna medvetet sprider 

kunskap men att de kanske pratar om sina tidigare arbetsplatser när de kommer till en ny. 

Hon menar att de kanske pratar om hur rutinerna såg ut och om vilka maskiner som 

användes. VD:n tror att kundföretag är mer måna om vilken kunskap de ger ut när de hyr in 

personal till chefspositioner, än när den inhyrda personalen ska utföra enklare sysslor. VD:n 

påpekar dock att chefer kanske, trots detta, omedvetet tar med sig kunskap, men att den 

kunskapen inte är så känslig för kundföretaget, detta då konsulten inte besitter den särskilda 

spetskompetens som behövs för att dra nytta av kunskapen. 

Effekterna av att konkurrerande kundföretag får ta del av samma kunskap via inhyrd 

personal är olika beroende på vilken personal ett företag hyr in, då arbetsuppgifterna är av 

enklare art är det inte några bekymmer. VD:n på Quattro bemanning och rekrytering tror 

dock inte att bemanningsbranschen bidrar mer till ökad kunskapsspridning bland 

konkurrerande företag, detta då arbetsmarknaden överlag har blivit alltmer flexibel och 

rörlig, människor byter arbetsplatser oftare nu än förr. 

4.2.1.2 Kunskapshantering 

VD:n på Quattro bemanning och rekrytering tror att kundföretagen mestadels låter 

konsulterna delta på möten och på de sociala aktiviteterna, detta för att engagera samt 

motivera konsulterna. Konsulterna måste få ta del av en stor mängd kunskap för att de ska 

kunna utföra sitt uppdrag. I vissa kundföretag får konsulterna dock inte medverka i de 

sociala aktiviteterna vilket beror på ekonomiska faktorer, företagen anser att det blir en allt 

för stor kostnad. Direkt känslig kunskap kan skapa konkurrensfördelar och därför ger 

kundföretagen inte ut sådan kunskap till konsulterna. 
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VD:n tror inte att kundföretagen är rädda för att personal som de har lärt upp ska gå till en 

konkurrent, kundföretagen är medvetna om risken men det är en risk de är villiga att ta då 

de väljer att hyra in personal.  

VD:n på Quattro bemanning och rekrytering tror inte att de företag som sysslar med enklare 

uppgifter vidtar åtgärder för att hindra att kunskap sprids. Hon påpekar dock att vissa 

företag använder sig av sekretessavtal för att skydda specifika företagshemligheter. Hon tror 

också att vissa mindre företag kanske, på grund av okunskap, inte tänker på att skydda den 

kunskap som finns i deras verksamhet. 

4.2.2 Industrikompetens 

Respondenten Katarina Nyhammar2 arbetar som personalchef på Industrikompetens och 

som affärsområdeschef på dotterbolaget Unik resurs. Industrikompetens bildades för 

femton år sedan genom att ett antal av de större företagen i Östergötland gick ihop och 

tillsammans startade en gemensam bemanningspool med kvalificerad verkstadspersonal. 

Förutom bemanning och rekrytering arbetar de även med omställning, karriärprogram och 

verksamhetsutveckling. De är cirka tjugo stycken som arbetar internt i verksamheten och de 

har cirka hundraåttio konsulter som är ute på rena bemanningsuppdrag, vilka i snitt brukar 

vara sex månader långa.  

Personalchefen på Industrikompetens tror att en av anledningarna till att företag hyr in 

personal har att göra med att det idag är viktigare att ha rätt personer i sitt företag. Det 

viktigaste för kundföretagen är, kunskapen i sig, att konsulten kan och vet hur han eller hon 

ska utföra sitt uppdrag. 

4.2.2.1 Kunskapsspridning 

Enligt personalchefen ser kundföretag konsulterna som en tillgång. Att konsulterna har med 

sig kunskap och erfarenheter om olika arbetssätt och rutiner ser kundföretag om något 

positivt, de ser fördelarna med det. 

                                                             
2 Katarina Nyhammar personalchef Industrikompetens Linköping, intervju 2010-03-26 
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Enligt personalchefen på Industrikompetens brukar vissa konsulter vara verksamma hos 

konkurrerande kundföretag. Detta var något som diskuterades mycket när 

Industrikompetens startade. De positiva åsikterna var att konsulten, som fick arbeta på olika 

platser, skulle erhålla bra och bred kunskap och att han eller hon snabbt skulle kunna sätta 

sig in i nya situationer. Genom att vara på olika platser och ställen kunde de konsulterna lära 

sig olika system om maskiner exempelvis och detta sågs som mycket meriterande. Även om 

de olika kundföretagen kunde dra nytta av kunskapen, som de genom konsulterna erhöll 

från andra företag, fanns det farhågor och detta berodde på att företagen i vissa fall var 

konkurrenter med varandra. Enligt personalchefen dyker frågan fortfarande upp ibland men 

de positiva aspekterna överväger de negativa och rädslan har med åren mattats av. 

Personalchefen tror att effekterna av att olika kundföretag får ta del av samma kunskap är 

fördelaktig för kundföretagen, detta eftersom att det blir en kunskapsspridning mellan 

företag som inte skulle ha funnits annars. Personalchefen tror dock inte att det är mer 

spridning av kunskap när företag hyr in personal.  

4.2.2.2 Kunskapshantering 

Hur mycket den inhyrda personalen får veta om det kundföretag de arbetar på är olika i olika 

kundföretag enligt personalchefen på Industrikompetens. De flesta kundföretag hanterar 

konsulterna som sin egen personal. De företag som har tydliga regler för konsulterna, regler 

som ser annorlunda ut för dem, kan påverka konsulterna i deras arbete. Hon menar att det 

blir svårare för konsulterna att utföra sitt arbete om de inte får tillgång till all nödvändig 

kunskap. Personalchefen tror att den annorlunda behandlingen av konsulterna beror på att 

företagen i vissa fall är rädda för att kunskap ska spridas vidare.  

Personalchefen tror inte att inhyrd personal sprider mer kunskap än fastanställd personal. 

Detta eftersom att all personal, generellt, tenderar att flytta på sig och byta arbetsplats. 

Vidare menar hon att kundföretagen inte ser någon skillnad mellan den egna personalen och 

den inhyrda personalen 
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4.2.3 Carendo AB 

Respondenten Kenth Johansson3 är grundaren av Carendo, ett företag som arbetar med 

bemanning, utbildning och hushållsnära tjänster. I dagsläget är bemanningsdelen inte 

speciellt omfattande men planen är att den ska växa och bli större, därför är den delen av 

verksamheten mycket aktuell för Carendo. De arbetar framförallt mot servicesektorn och 

transport. 

Enligt grundaren av Carendo är en anledning, till att företag använder sig av inhyrd personal, 

att företagen vill få tillgång till rätt kunskap. Kunskapen finns i hos den inhyrda personalen 

och då kan flera företag ta del av kunskapen genom att hyra in personal. 

4.2.3.1 Kunskapsspridning 

Grundaren av Carendo tror att företag är medvetna om att kunskap sprids, han förklarar att 

företag inte kan äga kunskapen. Företag kan dokumentera vissa saker men det är 

individerna som har kunskapen. När en person har fått ta del av kunskap kan företag inte 

avprogrammera personen, kunskapen finns i konsulternas huvud. Eftersom att kunskap är 

en färskvara ser han dock inte kunskapsspridning som ett problem.  

Konsulterna på Carendo kan arbeta hos kundföretag som konkurrerar med varandra, det är 

kundföretagets policy som avgör om det är tillåtet eller inte. Han förklarar att det idag finns 

stor öppenhet och samarbete mellan företagen, framförallt inom industrin. På grund av 

detta påverkas inte konkurrensen av att konsulterna tar med sig kunskap, om till exempel 

arbetssätt eller företagspolicys, från ett företag och sprider det vidare till andra företag.  

Grundaren av Carendo tror att det är vanligare med spridning av kunskap via konsulter än 

via fastanställd personal. I och med att det är ett större ombyte av arbetskraft och att 

konsulterna cirkulerar runt blir kunskapsspridning en naturlig del.  

4.2.3.2 Kunskapshantering 

Enligt grundaren av Carendo är den inhyrda personalen oftast lite utanför och de får inte 

alltid vara med på de ordinarie personalmötena, men det ser olika ut på olika företag. En del 

företag tycker inte att de får ut något av att konsulterna är med på alla möten, samtidigt 

som det är en intern överföring av kunskap och kompetens. Det finns också de företag som 
                                                             
3 Kenth Johansson grundare Carendo AB Linköping, intervju 2010-03-29 
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anser att det är en kostnadsfråga, de betalar mycket för att hyra in konsulter och företaget 

vill att konsulterna ska vara effektiva under den tid de är inhyrda. 

När konsulterna på Carendo går ut på ett uppdrag skriver de på avtal om tystnadsplikt och 

de får en utförlig arbetsbeskrivning om vad som ingår i uppdraget. 

4.2.4 VMP-Group 

Respondenten Björn Andersson4 är platschef på VMP-Group i Linköping. VMP-Group har nio 

kontor i Sverige och fyra affärsområden: personaluthyrning, rekrytering, entreprenad och 

omställning. VMP-Group i Linköping jobbar främst mot industrin. De sysslar dock med 

uthyrning av alla typer av personer och tjänster, de hyr ut alltifrån timanställda studenter till 

långtidsuthyrda industrikompetenser.  

”Jag har, här i Linköping, bevisligen hyrt ut allt från en manuell mjölkerska till en 

bondgård i Skeda Udde, till en data IT chef och ja, det liksom spänner över alla 

branscher men branschen, liksom vi, är industri tunga.”5 

Enligt platschefen på VMP-Group är den vanligaste anledningen till att företag hyr in 

personal att de strävar efter ökad flexibilitet, men en annan anledning är att de också vill 

vara kostnadseffektiva. Ett annat skäl till att hyra in personal kan även vara att företag har 

problem med att hitta den kunskap som de är i behov av. 

4.2.4.1 Kunskapsspridning 

Platschefen på VMP-Group berättar att kundföretagen ofta har en övertro till sin egen 

personal och att konsulterna ofta håller ett högre tempo än vad den egna personalen gör. 

Den inhyrda personalen ökar produktiviteten och ofta kan konsulterna berätta för de andra 

anställda hur de kan arbeta för att processen ska gå snabbare. Platschefen på VMP-Group 

berättar att detta beror på att konsulterna oftast är multifunktionella och att vissa konsulter 

har arbetat på tre eller fyra liknade ställen. De har då tagit med sig kunskap, från de tidigare 

arbetsplatserna, som de sedan kan använda sig av i det nya kundföretaget. Enligt honom är 

                                                             
4 Björn Andersson platschef VMP-Group Linköping, intervju 2010-03-30  

5 Björn Andersson platschef VMP-Group Linköping, intervju 2010-03-30  
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detta inte stöld av något slag eller spridning av företagshemligheter, utan detta 

kunskapsflöde är endast positivt.  

Platschefen på VMP-Group ser endast positiva effekter med att olika företag får ta del av 

samma kunskap, det skapar till exempel produktivitetsökningar i och med att de som hyrs in 

har ett helt annat synsätt. Han tror inte att konkurrensen mellan kundföretag ökar genom 

användning av inhyrd personal. Konsulterna på VMP-Group jobbar i regel inte på 

kundföretag som konkurrerar med varandra men det händer att de hyr ut chaufförer som 

jobbar hos flera olika åkerier.  

Platschefen på VMP-Group tror inte att det är mer spridning av kunskap via inhyrd personal 

och han tror inte att företagen är rädda för att lära upp personal för mycket.  

Platschefen på VMP-Group känner inte till något specifikt tillfälle då en konsult har tagit med 

sig kunskap från ett kundföretag, men han tror att risken för att det ska ske är betydligt 

större när en anställd blir avskedad eller värvad av en konkurrent än via inhyrd personal. Han 

menar att när en individ blir sårad eller stött hämnas individen gärna och att en anställd som 

har en ny karriär i sikte tar gärna tar med sig lite trygghet i form av kunskap och information.  

Platschefen på VMP-Group i Linköping tror inte att människor i första hand väljer att arbeta 

som konsulter för att samla på sig kunskap och erfarenheter, däremot blir det så ibland. Han 

har själv vänner som idag har fått attraktiva arbeten på grund av att de har arbetet i 

bemanningsbranschen och fått gå runt på många olika företag.  

4.2.4.2 Kunskapshantering 

På vissa kundföretag behandlas konsulterna precis som den vanliga personalen, de får vara 

med på personalfester och utbildningar på samma villkor som den ordinarie personalen. 

Sedan finns det de kundföretag som låter konsulterna vara lediga under 

personalarrangemang, men det vanligaste är dock att de får vara med. I de fall där 

konsulterna inte får vara med, på till exempel utbildningar, beror det oftast på att det kostar 

för mycket. Platschefen på VMP-Group berättar att det dock inte finns några begränsningar 

när det gäller möten och dokument, utan konsulterna får ta del av allt. Enligt platschefen 

skriver konsulterna, på VMP-Group, inte på några sekretessavtal.   
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4.3 Kundföretag 

4.3.1 Aerostructures 

Represpondenten Patrik Dahl6 är personalchef på Aerostructures vilket är en affärsenhet 

inom affärsområdet Aeronautiks som i sin tur är en del inom Saabkoncernen. Aerostructures 

arbetar med civila flygplan, de tillverkar inte hela flygplan utan delar till flygplan. De har 

ungefär 370 anställda samt att de hyr in 15 konsulter för tillfället. De inhyrda konsulterna 

arbetar som: inköpare, konstruktörer, utvecklingsingenjörer, hållfastsingenjörer och 

produktionstekniker. 

Enligt personalchefen på Aerostructures försöker de anpassa sig till upp- och nedgångar i 

behovet av personal genom att hyra in konsulter, detta är den största anledningen till att 

Aerostructures använder sig av inhyrd personal. Han förklarar att när det uppkommer ett 

tillfälligt behov av mer personal är det enklare att hyra in konsulter än att rekrytera. Det är 

även lättare att byta ut en konsult om de inte fungerar på arbetsplatsen, detta sker inte 

särskilt ofta, men då det händer är det på grund av att konsulten inte besitter den rätta 

kunskapen. 

4.3.1.1 Kunskapsspridning 

Personalchefen på Aerostructures har inte varit med om att en konsult har tagit med sig 

känslig information eller kunskap från företaget. Sannolikheten för att det ska hända är liten, 

då Aerostructures har välutvecklade säkerhetsrutiner och säkerhetssystem vilka förhindrar 

att känslig kunskap kan spridas till utomstående. Han förklarar att när en konsult, som 

tidigare har arbetat på ett annat företag, kommer till Aerostructures kan de dra nytta av den 

kunskap konsulten har fått med sig från den tidigare arbetsplatsen. Kunskap om metoder, 

system och arbetssätt är exempel på sådan kunskap som en konsult kan ha fått med sig från 

en tidigare arbetsplats. Vidare förklarar personalchefen att konsulterna även tar med sig 

sådan kunskap från Aerostructures till andra företag vilket har en positiv inverkan på de 

andra företagen.  

Personalchefen på Aerostructures anser inte att det är ett problem att andra företag får ta 

del av samma kunskap. Det som skulle kunna skapa problem är om andra företag får ta del 

                                                             
6
 Partrik Dahl personalchef Aerostructures Linköping, intervju 2010-04-16  
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av patent eller andra företagshemligheter som Aerostructures har, dock skyddas sådant av 

sekretessförbindelser. Det är ytterst sällan som Aerostructures ger konsulter uppdrag där de 

kommer i kontakt med känslig kunskap.  

Personalchefen på Aerostructures tror att det generellt sett är mer spridning av kunskap via 

inhyrda personal än via fastanställd personal, detta då det är större rörlighet bland 

konsulter. Om personalchefen ansåg att det fanns en risk för att en konsult skulle gå till en 

konkurrent, i Europa eller USA, med kunskap som Aerostructures vill behålla för sig själva, 

skulle de inte sätta in en konsult på det uppdraget. Emellertid är det inte något som 

personalchefen har stött på då Aerostructures inte har några konkurrenter i Sverige.  

Personalchefen på Aerostructures berättar att han, i sitt förra arbete, var mycket medveten 

om att det fanns risker med att konkurrerande företag fick ta del av den kunskap som 

företaget, han då arbetade för, besatt. Han tror dock att detta inte är ett problem för 

Aerostructures då de tillverkar och utvecklar komplexa produkter. Vidare anser han att det 

skulle kräva mycket tid och kunskapsinhämtning för att samla all kunskap på ett ställe. 

Företaget, som personalchefen tidigare arbetade på, sysslade med förpackningslösningar, 

vidare menar han att det är enklare att ta reda på hur det fungerar än hur ett unikt 

flygplanssystem fungerar.  

4.3.1.2 Kunskapshantering 

Personalen på Aerostructures får ta del av samma kunskap som den fastanställda 

personalen, i den mån kunskapen berör dem. I vissa specialfall finns det naturligtvis 

begränsningar, det beror då på att endast en viss grupp behöver besitta den kunskapen, det 

kan till exempel röra nya affärer.  

Aerostructures har en rädsla för att lära upp konsulterna för mycket och de försöker att inte 

binda kärnkompetens runt konsulterna, detta för att de inte ska stå utan kunskap när 

konsulten sedan lämnar förtaget. Det finns dock ingen rädsla för att den kunskap, som en 

konsult erhåller från Aerostructures, ska användas i andra företag. 

Konsulterna, liksom de fastanställda, genomgår en säkerhetsutbildning och en 

säkerhetskontroll innan de får börja arbeta på Aerostructures. Enligt personalchefen på 
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Aerostructures varierar omfattningen på säkerhetsutbildningen beroende på vilken sorts 

tjänst det gäller, har tjänsten till exempel militärt innehåll är den mer omfattande.  

Aerostructures har en omfattande sekretesshantering, delvis på grund av att Saab till viss del 

utgörs av militär industri men även på grund av att vissa kunder kräver viss integritet. 

Konsulterna skriver på sekretessavtal som innehåller ett förbud mot att yppa 

företagshemligheter och annan, för företaget, känslig kunskap till personer utanför företaget 

eller till personer som inte bör ha denna kunskap.  

4.3.2 Tekniska Verken i Linköping AB 

Respondenten Henrik Valeskog7 är PA-konsult på Tekniska Verken i Linköping AB. Tekniska 

Verken är ett kommunalägt aktiebolag vilket innebär att de drivs som vilket företag som 

helst, enda skillnaden är att de har en politiskt tillsatt styrelse. Koncernen har knappt 1100 

anställda och de är främst verksamma inom områdena energi, el och avfallshantering. 

Tekniska Verken är organiserade i sju olika divisioner och Henrik Valeskog är ansvarig för 

personal frågorna inom divisionen energi, som har ungefär 300 anställda. För tillfället har 

divisionen energi inte speciellt många konsulter, han uppskattar att de för tillfället har fyra 

eller fem konsulter på tjänstemannasidan. 

När Tekniska Verken hyr in specialistkunskap blir effekterna ett kunskapslyft för 

verksamheten, vilket resulterar i att de anställda inom arbetsgruppen kan få intryck, kunskap 

och influenser utifrån. 

När Tekniska Verken hyr in en konsult med specialistkunskaper förväntar de sig att konsulten 

ska skapa kunskapstillförsel till företaget. Tekniska Verken kräver då att konsulten levererar 

specialistkunskap. I de fall då Tekniska Verken har valt att avsluta en inhyrning har det oftast 

berott på att konsulten inte har haft den kunskap som krävts.  

4.3.2.1 Kunskapsspridning 

PA-konsulten på Tekniska Verken har inte varit med om att en konsult har tagit med sig 

känslig information eller kunskap från företaget. Tekniska Verken ser det som en väldigt bra 

merit om de konsulter de hyr in har jobbat på exempelvis Siemens eller något annat liknade 

branschföretag. PA-konsulten tror att processerna inte skiljer sig speciellt mycket mellan 
                                                             
7
Henrik Valeskog PA-konsult Tekniska Verken i Linköping AB Linköping, intervju 2010-04-19 
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liknade företag och han utgår ifrån att de på Siemens tänker likadant, alltså att det är 

meriterande om en konsult har arbetat på Tekniska Verken.  

PA-konsulten på Tekniska Verken ser inga risker med att till exempel en ekonom som hyrs in 

och arbetar med deras system, där efter kommer att arbeta hos en konkurrent. PA-

konsulten på Tekniska Verken tror att det rent teoretiskt sett är mer spridning av kunskap 

via inhyrd personal än via fastanställd personal. Konsulterna bygger upp kunskap och 

erfarenheter på Tekniska Verken och det finns en risk att konsulterna tar med sig kunskap 

om arbetssätt och arbetsrutiner. PA-konsulten ser dock inte att detta skulle kunna vara 

negativt eller skada dem på något vis. 

4.3.2.2 Kunskapshantering  

För att konsulterna ska kunna göra ett bra arbete och prestera bra resultat krävs det att de 

får full insyn i verksamheten. Det finns inga begränsningar för vilka datasystem eller 

dokument som konsulterna får ta del av. På Tekniska Verken finns det inte heller någon 

rädsla för att lära upp konsulterna för mycket. PA-konsulten tror att det beror på att de inte 

har den typen av företagshemligheter.  

”Ska vi ha en långtidsinhyrning då pratar jag om allting över åtta, nio månader 

kanske, så lägger vi nog samma introduktionstid på en inhyrd som på en anställd, 

alltså en nyanställd som vi plockar in själva”8 

PA-konsulten påpekar att den kunskap konsulterna får när de arbetar på Tekniska Verken är 

inte något som de sedan kan ”plocka av” konsulterna när de slutar. I de fall det har gjorts en 

bedömning om att det inte är lämpligt att hyra in en konsult har det inte gjorts på grund av 

den kunskapsspridning som kan uppstå. I de fall Tekniska Verken behöver hyra in personal 

på områden där det finns en risk att konsulten får tillgång till kunskap, som ett 

konkurrerande företag skulle kunna utnyttja så att det resulterade i negativa effekter för 

Tekniska Verken, väljer de att inte plocka in en konsult.  

Det är ovanligt att den inhyrda personalen, på Tekniska Verken, skriver på några 

sekretessavtal. Endast i undantagsfall får konsulterna skriva på sekretessavtal, beroende på 

vilken befattning de har och vilka projekt de arbetar med. Självklart använder de sig av 

                                                             
8
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sekretessavtal vid känsliga interna frågor men annars behandlas konsulterna likadant som de 

fastanställda när det gäller tillgång till system och uppföljning av material som de anställda 

har arbetat med. PA-konsulten på Tekniska Verken tror att det inte går att skyddas sig helt 

mot spridning av kunskap. 

4.3.3 Håmex hårdmetallverktyg AB 

Respondenten Per Andersson9 är produktionschef på Håmex, som bildades i Göteborg år 

1964 av ingenjören Karl Stolt. År 1972 flyttade Håmex till Linköping och ägs idag av CKT 

Capital AB. För Håmex är det av stor vikt att ha skicklig personal, bra utrustning samt 

genomtänkta arbetsmetoder. Håmex har idag 39 anställda samt 4 konsulter, vilka tidigare 

var anställda i företaget. Håmex är nischade inom sin bransch och de är ensamma i Sverige 

om att producera icke skärande verktyg i hårmetall. 

Håmex hyr i dag in fyra konsulter, vilka är före detta anställda i företaget. Konsulterna 

arbetar som operatörer och de har mellan 8 och 12 års erfarenhet av arbetet de utför. 

Konsulterna är därmed skickliga och har stor kunskap om sina respektive arbetsområden. På 

Håmex hyr de vanligen inte in konsulter för kortare uppdrag, detta eftersom att det krävs att 

konsulterna har gedigen och full kunskap för att kunna utföra sin arbetsuppgift.  

4.3.3.1 Kunskapsspridning  

Håmex arbetar med kända produktionsprocesser, de har således inga egna processer och 

anser därför inte att dessa processer behöver skyddas. Dock anser produktionschefen att de 

kanske borde skydda vissa delar av de processer de arbetar med. Detta då de är väldigt 

skickliga på att hantera dessa processer, i vissa fall skickligare än andra företag som arbetar 

med samma processer. 

Håmex är ett legoföretag och deras produktion består främst av tillverkning av 

specialverktyg på uppdrag av deras kunder, således har de inte några egna produkter som 

behöver skyddas för att de ska få konkurrensfördelar. Produktionschefen påpekar dock att 

de har en egen produkt som de tillverkar och marknadsför. De anser inte att denna produkt 

behöver skyddas eller hållas hemlig. Något som de på Håmex dock är måna om att hålla 

hemligt är vilken metall de använder, eller vilka kombinationer av metall de har i sin 

                                                             
9
 Per Andersson Produktionschef Håmex Hårdmetallverktyg AB Linköping, intervju 2010-04-21 
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produktion. Produktionschefen påpekar att sådan information är svår att hålla hemlig, detta 

då konkurrenter med lätthet kan skicka produkterna till ett laboratorium för att få reda på 

vilket material produkten är gjord av. Således är detta inte något som påverkas av inhyrd 

personal eller annan personal. 

Enligt produktionschefen på Håmex tar konsulterna med sig kunskap från företaget efter 

avslutat uppdrag. Han anser att det inte går att förhindra konsulten från att ta med sig 

kunskap, speciellt inte i deras bransch. Han menar att det inte går att ställa krav på 

konsulterna att de inte ska ta med sig kunskap. Däremot får de inte ta med sig något fysiskt, 

från Håmex, så som dokument, handlingar samt ritningar. 

Produktionschefen tror inte att den kunskap som konsulterna kan ta med sig och sprida 

vidare till andra företag kan skada Håmex. Detta eftersom att de inte har några konkurrenter 

på den svenska marknaden då de arbetar i en smal nisch. Konkurrensen kommer främst från 

europeiska länder som Tyskland, Italien, Österrike och Luxemburg. Då de inte har några 

konkurrenter i norden upplever de inte heller spridning av kunskap som ett problem.  

På Håmex litar de på sina anställda och det förekommer varken sekretessavtal eller 

konkurrensklausuler. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyserar vi det empiriska material som vi har presenterat i empiriavsnittet. 

Vi har använt de teorier vi tidigare presenterade som redskap för att underlätta och 

sammankoppla teorin och empirin. Analysen börjar med en översikt som därefter mynnar ut 

i en förklaring av sammanställningens betydelse. Vi analyserar och tolkar det som 

intervjupersonerna har berättat för att ge en bild av hur verkligheten kan skilja sig åt mellan 

teoretiker och praktiker. Därefter ger vi förslag på varför teoretiker och praktiker har olika 

syn på verkligheten. 

5.1 ACT I - Hur ser bemanningsföretag och deras kunder på att 

kunskap sprids? 

Bemanningsföretagen är eniga om att en av anledningarna till att företag hyr in personal har 

att göra med att det idag är viktigare för företag att ha personer som besitter rätt kunskap. 

Kundföretagen bekräftar att de anlitar konsulter för att få tillgång till personer med rätt 

kunskap. Detta ligger i linje med Desouza och Awazu (2006) syn på varför företag hyr in 

personal, de menar att företag hyr in personal för att de behöver särskild kunskap. Företag 

hyr in konsulter som besitter de kunskaper och färdigheter som är av intresse och använder 

sedan den kunskap som konsulterna bidrar med till att förbättra sin verksamhet. Utifrån 

resonemanget ovan kan vi se att bemanningsföretagens och kundföretagens syn 

överensstämmer med Desouza och Awazu resonemang om att en av anledningarna till att 

företag hyr in personal är för att få tillgång till rätt kunskap. Den sortens kunskap 

kundföretagen vill ta del av, när de hyr in personal, benämns enligt Matusik och Hill (1998) 

som individuell kunskap, vilken är summan av en individs totala kompetens, information och 

kunskap.  

5.1.1 Begränsningar 

Respondenterna från bemanningsföretagen Quattro bemanning och rekrytering, VMP-Group 

samt Carendo AB tror inte att de finns en rädsla hos kundföretagen för att lära upp den 

inhyrda personalen och ge dem kunskap som sedan kan sprida vidare. Enligt personalchefen 
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på bemanningsföretaget Industrikompetens finns det dock de kundföretag som i vissa fall är 

rädda för att lära upp den inhyrda personalen. 

Respondenten Patrik Dalh på kundföretaget Aerostructures säger att de är rädda för att lära 

upp konsulterna för mycket och de försöker att inte binda kärnkompetens runt konsulterna, 

detta för att de inte ska stå utan kunskap när konsulten sedan lämnar förtaget. Det finns 

dock ingen rädsla för att kunskapen som en konsult får lära sig hos dem ska kunna användas 

i andra företag. Respondenterna från kundföretagen Tekniska Verken och Håmex är inte 

heller rädda för att det de har lärt den inhyrda personalen ska spridas vidare till andra 

kundföretag. 

Som vi kan se av respondenternas resonemang ovan verkar det inte finnas en rädsla för att 

lära upp den inhyrda personalen och inte heller en rädsla för att denna kunskap sedan ska 

spridas vidare. Däremot anser Matusik och Hill (1998) att individer, som lämnar 

organisationer, tar med sig kunskap om de rutiner och praxis som de själva deltagit i och lärt 

sig från andra, vilket kan leda till att företagsspecifika kunskaper sprids till andra företag. 

Utifrån Matusik och Hills resonemang anser vi att respondenterna har en naiv syn på att lära 

upp den inhyrda personalen eftersom att det kan leda till spridning av kunskap. 

Respondenterna från bemanningsföretagen tror att kundföretagen är medvetna om att 

konsulterna, efter avslutat uppdrag, kan gå till en konkurrent och ta med sig det de har lärt 

sig, men att det är en risk som kundföretagen är villiga att ta då de väljer att hyra in 

personal. Detta bekräftas även av kundföretagen. Enligt Matusik och Hill (1998) består 

kollektiv kunskap av en organisations principer, rutiner och praxis samt gemensamma 

organisatoriska erfarenheter, mål, uppdrag, konkurrenter och relationer. Den kollektiva 

kunskapen är spridd i hela organisationen och den används gemensamt av ett flertal i 

organisationen. Kundföretagen kan inte hindra konsulterna från att ta del av den kollektiva 

kunskapen då den delas av samtliga medlemmar i företaget. När kundföretagen hyr in 

personal är det således en risk de måste ta.  

Enligt Marson (2006) är det viktigt för företag att skydda den kunskap som finns inom 

organisationen eftersom att kunskap ger företag en konkurrenskraftig fördel. Enlig Matusik 

och Hill (1998) är det den privata kunskapen, vilken är unik för företaget, som kan ge 

konkurrensfördelar. Det är därmed denna kunskap som kan antas vara viktigas att skydda. 
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Även om kundföretagen inte anser sig ha några konkurrenter borde de ha Marsons (2006) 

resonemang i åtanke, åtminstone när det gäller hanteringen av privat kunskap.   

5.1.2 Kunskapsspridning 

Samtliga respondenter från bemanningsföretagen är medvetna om att spridning av kunskap 

sker. Industrikompetens, VMP-Group, samt Quattro bemanning och rekrytering, tror dock 

inte att det är mer spridning via inhyrd personal. De menar att det ändå redan sker spridning 

av kunskap eftersom att arbetsmarknaden är relativt flexibel. 

”Bemanningsbranschen bidrar inte mer till ökad kunskapsspridning bland 

konkurrerande kundföretag, detta då arbetsmarknaden överlag har blivit alltmer 

flexibel och rörlig i och med att människor byter arbetsplatser oftare nu än 

förr.”10 

Grundaren till Carendo AB är dock av en annan åsikt, han tror att det är vanligare med 

spridning av kunskap via inhyrd personal eftersom att det är ett större ombyte av arbetskraft 

och eftersom att konsulterna cirkulerar runt. Även respondenterna från kundföretagen är av 

denna åsikt. 

”Rent teoretiskt sett är det mer spridning av kunskap via inhyrd personal än via 

fastanställd personal.”11 

Enligt Marson (2006) det är numera ett faktum för de flesta företag att när anställda 

förflyttar sig ökar risken att kunskap sprids från ett företag till ett annat.  

Även om arbetsmarknaden överlag är mer flexibel idag än vad den har varit, är rörligheten 

ändå störst bland inhyrd personal. Respondenterna från bemanningsföretagen samt 

kundföretagen har angivit att konsulternas uppdrag överlag är cirka 6 månader långa och vid 

en fastanställning brukar personalen inte bytas ut lika ofta. Detta antyder att det är större 

rörlighet bland inhyrd personal och det är därför troligare att det även är mer spridning av 

kunskap via inhyrd personal än vi fastanställd personal.  

                                                             
10 Åsa Gustafsson VD Quattro bemanning och rekrytering Linköping, intervju 2010-03-25 

11
 Henrik Valeskog PA-konsult Tekniska Verken i Linköping AB Linköping, intervju 2010-04-19 
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Det råder stor enighet bland respondenterna från bemanningsföretagen, vilka inte tror att 

kundföretagen ser spridning av kunskap via inhyrd personal som ett problem utan att 

kundföretag snarare ser fördelarna med det.  

”Kundföretagen ser kunskapsspriding som något positivt, detta då konsulterna 

tillför kunskap till kundföretaget.”12 

Respondenterna från, samtliga kundföretag, har inte tänkt på kunskapsspridning ut mot 

andra företag detta då de inte ser kunskapsspridning som ett problem. Enligt Mohamed et al 

(2006) kan kunskapsspridning vara både avsiktlig eller oavsiktlig och följderna kan vara både 

positiva och negativa. 

Respondenterna från bemanningsföretagen ser endast att kundföretagen kan påverkas 

positivt av kunskapsspridning och kundföretagen själva ser inte några negativa aspekter av 

kunskapsspridning. De verkar således inte vara uppmärksamma på att det, som Mohamed et 

al (2006) påpekar, även finns negativa följder av kunskapsspridning. Vidare anser Matusik 

och Hill (1998) att inhyrd personal kan sprida värdefull kunskap till omgivningen och att 

sådan spridning kan leda till förlust av konkurrensfördelar. Följaktligen kan de uppstå 

negativa effekter som bemanningsföretagen och kundföretagen i dagsläget inte är 

uppmärksammade på. Enligt Nonaka (1994) kan individerna i en organisation samla på sig 

tyst kunskap genom direkta erfarenheter. Kundföretagen är kanske medvetna om de negativ 

aspekterna men de ser det inte som ett problem, detta kan bero på att tyst kunskap är svår 

att formulera, formalisera och kommunicera, vilket stöds av Matusik och Hill (1998).  

5.1.3 Konsulter sprider kunskap 

Både respondenterna från bemanningsföretagen samt kundföretagen är medvetna om att 

konsulterna kan bidra till kunskapsspridning men de tror inte att konsulterna medvetet 

sprider kunskap. Enligt Mohamed et al (2006) kan kunskapsspridning vara både avsiktlig eller 

oavsiktlig och följderna kan vara både positiva och negativa. Även om spridningen av 

kunskap är omedveten kan det bidra till negativa konsekvenser för företagen vilket stöds av 

Mohamed et als resonemang. 
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Det är inte vanligt att konsulterna, från respektive bemanningsföretag, arbetar hos flera 

klienter under samma period. Kundföretagen bekräftar att de konsulter som de hyr in, inte 

arbetar hos andra kundföretag under samma period. Enligt Desouza och Awazu (2006) kan 

konsulter arbeta hos flera klienter samtidigt och det är då extra viktigt att kunskapen 

skyddas för att den inte ska kunna användas hos något annat företag.  

Eftersom att en konsult kan komma att arbeta hos flera kundföretag samtidigt är det viktigt 

att ha problemet i åtanke. Om kundföretagen använder sig av en konsult som under samma 

period även arbetar hos andra kundföretag, då är det viktigt att kundföretagen tänker på att 

skydda sin kunskap. Genom att inte hantera problemet och låtsas om att det inte finns kan 

det skapas kunskapsspridning eftersom att kundföretagen då inte vidtar åtgärder för att 

förhindra det. Marson (2006) påpekar att det finns åtgärder som kan vidtas för att skydda 

kunskapen och reducera spridningen av kunskap, och om dessa åtgärder implementeras kan 

det leda till goda resultat. 

Respondenter från bemanningsföretagen och kundföretagen är eniga om att det är 

individerna som besitter kunskapen, detta ligger i linje med Marsons (2006) resonemang om 

att människor är huvudkällan till kunskapen i ett företag. Författaren hävdar att all spridning 

av kunskap till stor del är ett resultat av en individs handlingar eller, i vissa fall, icke 

handlingar. Marson (2006) anser att några av de största potentiella, människorelaterade, 

källorna till kunskapsspridning är anställda, tidigare anställda och konsulter. 

Samtliga respondenter antyder att det inte endast är konsulter som sprider kunskap utan att 

även fastanställd personal kan vara en källa till kunskapsspridning. Detta är i linje med vad 

Marson (2006) anser när han diskuterar det faktum att företag får räkna med att anställda 

förflyttar sig och sprider kunskap vidare. 

”Risken för att spridning av kunskap ska ske är betydligt större när en anställd blir 

avskedad eller värvad av en konkurrent. När en individ blir sårad eller stött 

hämnas individen gärna och att en anställd som har en ny karriär i sikte gärna tar 

med sig trygghet i from av kunskap.”13 
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Respondenterna från både bemanningsföretagen och kundföretagen menar att om en 

konsult känner att den vill använda kunskapen, som den har lärt sig på en arbetsplats, även 

på nästa arbetsplats, finns det ingenting som hindrar det. Enligt Bae och Koo (2008) sprider 

en individ kunskap, mestadels till andra som den känner, och därför har relationer mellan 

individer länge antingen underlättat eller förhindrat kunskapsspridning. När en konsult 

arbetar på flera olika arbetsplatser skapar de inte samma nära relation till arbetskollegorna 

och arbetsplatsen som fastanställd personal skapar. Enligt Bae och Koos resonemang skulle 

detta innebära att konsulterna, som inte får en tillräckligt nära relation till sina kollegor, inte 

heller kommer att förmedla och sprida sin kunskap vidare till dem. 

5.2 ACT II - Hur ser de på effekterna av att kunskap sprids? 

VD:n på Quattro bemanning och rekrytering tror att kundföretag kan öka sin konkurrenskraft 

genom bemanning eftersom att de då får tillgång till rätt personal när det behövs. Även 

respondenterna från de andra bemanningsföretagen tror som VD:n på Quattro bemanning 

och rekrytering. 

”Effekterna av att olika företag får ta del av samma kunskap är fördelaktiga för 

företagen.” 14 

Respondenterna från kundföretagen har inte några självklara åsikter gällande vilken effekt 

bemanning får på konkurrensen, detta då kundföretagen inte anser sig ha några 

konkurrenter. Dock anser de att det är positivt för dem att få in konsulter som har varit på 

liknande arbetsplatser tidigare. 

Matusik & Hill (1998) menar att även om kunskapsbaserade resurser är svåra för företag att 

kopiera kan spridningen av kunskapen leda till att andra företag kan imitera eller försöka 

skapa ett substitut. Om en konkurrent försöker imitera till exempel en produkt kan de lyckas 

skapa en helt ny och företagets egna produkter kan då komma att bli föråldrad. Men 

eftersom kunskap oftast sprids i delar, så kallad komponentkunskap, är det möjligt för 

konkurrenter att bygga vidare på kunskapen men någon radikal innovation är mindre trolig.  

                                                             
14 Katarina Nyhammar personalchef Industrikompetens Linköping. intervju 2010-03-26 
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Om ett företag får tips och nya idéer av en konsult, som de anlitar, kan det ge företaget 

konkurrensfördelar, detta då det skapar möjlighet till förbättringar eller effektiviseringar. 

Under sådana förhållanden blir det även en konkurrensnackdel för det företag som delar 

med sig av sin kunskap eftersom att dennes konkurrenter då blir lika bra, eller som Matusik 

och Hill (1998) menar, kanske även bättre. 

5.2.1 Anledningar till att det inte blir några effekter  

Enligt VD:n på Quattro bemanning och rekrytering kan konsulter, vilka hyrs in för ledande 

befattningar, omedvetet ta med sig kunskap från kundföretaget. Den kunskapen är dock inte 

speciellt känslig för kundföretaget, då konsulten inte besitter den särskilda spetskompetens 

som behövs för att kunna dra nytta av kunskapen. Enligt personalchefen på Aerostructures 

finns det heller ingen rädsla för att andra kundföretag ska kunna utnyttja Aerostructures 

kunskap, detta då det skulle kräva mycket tid för att samla in all kunskap som behövs för att 

tillverka deras produkter, då det är väldigt komplexa. Enligt Matusik och Hill (1998) skulle 

detta kunna förklaras av att ingen enskild individ själv kan förstå och uttrycka all 

arkitektonisk kunskap.  

Matusik och Hill (1998) är komponentkunskap en del av ett företags samlade kunskap och 

denna kunskap kan med lätthet spridas. Om konsulterna, från de olika 

bemanningsföretagen, får tag på vissa komponenter kan de ta med sig denna 

komponentkunskap till en konkurrent som då kan använda sig av denna kunskap i det egna 

företaget.  

5.3 AGENCY - Vidtar kundföretagen några åtgärder för att hindra att 

kunskap sprids vidare till andra kundföretag? 

Marson (2006) påpekar att det finns åtgärder som kan vidtas för att skydda kunskapen och 

minska spridningen av kunskap, och om dessa åtgärder implementeras kan det resultera i 

goda resultat. Då det syns tydligt att det sker kunskapsspridning via inhyrd personal, anser vi 

precis som Marson påpekar, att det är viktigt att vidta åtgärder för att hindra 

kunskapsspridningen. 

Respondenter från bemanningsföretagen Quattro bemanning och rekrytering, 

Industrikompetens samt Carendo tror att kundföretagen vidtar åtgärder mot spridning av 
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kunskap. Respondenterna från kundföretagen Tekniska Verken samt Aerostructures vidtar 

åtgärder för att förhindra att kunskap sprids.  

Maguire (2008) anser att det är viktigt att skydda det intellektuella kapitalet och genom att 

göra det kan företaget slippa framtida bekymmer. Även Marson (2006) anser att det är 

viktigt för företag att skydda den kunskap som finns inom organisationen eftersom att 

kunskap ger företag en konkurrenskraftig fördel. 

Utifrån respondenternas resonemang ovan framgår det att kundföretagen är medvetna om 

att kunskap kan spridas via inhyrd personal och att de, för att hindra spridningen av kunskap, 

vidtar åtgärder. Enligt teoretikernas resonemang borde kundföretagen vara rädda för att 

kunskap ska spridas detta eftersom att de vidtar åtgärder. Det är besynnerligt att 

kundföretagen inte ser spridning av kunskap som ett problem då de ändå påpekar att de 

vidtar åtgärder för att hindra spridningen. Anledningen till att bemanningsföretagen inte 

uppfattar kunskapsspridning som ett problem kan vara för att kundförtagen hanterar 

problemet. Om ett kundföretag har kontroll över sin kunskap och vidtar de åtgärder som 

krävs för att kunskapen inte ska spridas, och lyckas med detta, kommer kundföretaget inte 

att visa några tecken på att de ser kunskapsspridning som ett problem.  

5.4 PURPOSE – Vilka åtgärder vidtar kundföretagen? 

Respondenterna på bemanningsföretagen tror att det finns begränsningar i vilka 

företagsaktiviteter som konsulterna får medverka i ute på kundföretagen. De tror att detta 

främst beror på kostnaden för dessa aktiviteter men i samtal med kundföretagen har det 

framkommit att det inte är en kostnadsfråga utan att det är för att skydda sin privata 

kunskap. Enligt Matusik och Hill (1998) kan privat kunskap eller företagsspecifik kunskap vara 

en källa till konkurrensfördelar då det är en resurs som är unik och värdefull. Personalchefen 

på Aerostructures berättar även att de inte låter konsulterna medverka på sådana aktiviteter 

som de inte berörs av. Den åtgärd som vi uppmärksammat att kundföretagen tillämpar är att 

de inte anlitar inhyrd personal på känsliga områden.  

”Jag har själv aldrig hyrt ut en konsult till en chefsposition men hon tror att 

företagen, vid inhyrning av sådana tjänster, är mer måna om vilken kunskap de 
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ger ut när de hyr in personal till sådana positioner, än när den inhyrda personalen 

ska utföra enklare sysslor.”15 

Desouza och Awazu (2006) anser att det är riskabelt att använda sig av konsulter på känsliga 

områden. Det teoretiska resonemanget samstämmer med kundföretagens åsikter. Om 

erfarenheten är begränsad till rutinarbete, menar Nonaka (1994), att mängden tyst kunskap 

som en individ kan erhålla minskar med tiden. Det är endast på känsliga områden som 

kundföretagen är rädda för att kunskap ska spridas. Anledningen till att de inte är rädda för 

kunskapsspridning, på de mindre känsliga områdena, kan bero på att konsulterna inte kan 

erhålla mer än en viss mängd kunskap om monotona uppgifter. Att åsikterna skiljer sig åt 

mellan bemanningsföretagen och kundföretagen kan bero på att bemanningsföretagen inte 

har tillräcklig insyn i kundföretagens verksamhet för att kunna uppmärksamma problemet. 

Personalchefen på Industrikompetens tror att det blir svårare för konsulterna att utföra sitt 

arbete om de inte får tillgång till all nödvändig kunskap. Detta är i enighet med Marson 

(2006) som menar att det är viktigt för de anställda att få tillgång till den sortens kunskap 

som de behöver för att effektivt kunna utföra sitt arbete. Personalchefen på 

Industrikompetens tror att konsulterna behandlas annorlunda, i jämförelse med fast anställd 

personal, och att detta beror på att kundföretagen i vissa fall är rädda för att kunskap ska 

spridas vidare. Marson (2006) anser att i framtiden kommer troligen förmågan att 

konkurrera ligga i att företag hittar den rätta balansen mellan att skydda sin kunskap mest 

effektivt från sina konkurrenter, men ändå klarar att, inom den egna organisationen, delge 

de anställda tillräckligt med kunskap för att kunna skapa optimala värden.  

En av åtgärderna som Marson (2006) nämner är att personalen bör få lära sig värdet av den 

kunskap som finns inom företaget. Detta för att de anställda på så sätt ska kunna börja 

förändra sitt beteende, för att de ska bli blir mer försiktiga med spridningen av kunskap, 

inom och utanför företaget. Marson (2006) anser vidare att personalen kan lära sig detta 

genom introduktionskurser i företagssäkerhet och genom dessa kurser kan företaget 

illustrera och belysa de olika typerna av kunskap som är viktiga och hur dessa ska säkras. 

                                                             
15

 Åsa Gustafsson VD Quattro bemanning och rekrytering Linköping, intervju 2010-03-25 
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Varken bemanningsföretagen eller kundföretagen har bekräftat att detta är åtgärder som 

vidtas av dem.  

En annan åtgärd enligt Marson (2006) är att de anställda får skriva på kontrakt innehållandes 

klausuler om diskretion. Dessa klausuler hindrar de anställda från att avslöja privatägd 

kunskap utanför företaget, under och efter deras anställning i företaget. Detta är åtgärder 

som vi har uppmärksammat att kundföretagen vidtar, även bemanningsföretagen har gjort 

oss uppmärksamma på att detta sker ute hos kundföretagen. Det föreföll det sig dock inte på 

det viset på bemanningsföretaget VMP-Group. Platschefen där berättade att konsulterna 

som arbetar där inte skriver på några avtal eller klausuler ute på kundföretagen. 

 



 

 53 

 ACT I ACT II AGENCY PURPOSE 

Bemanningsföretag Hur ser 
bemanningsföretag 
och deras kunder 
på att kunskap 
sprids? 

Hur ser de på 
effekterna av att 
kunskap 
sprids? 

Vidtar 
kundföretagen 
några åtgärder 
för att hindra 
att kunskap 
sprids vidare 
till andra? 

Vilka åtgärder vidtar 
kundföretagen? 

Quattro bemanning 
och rekrytering 

”Uppfattar inte 
kunskapsspridning 
som ett problem”. 

”Kundföretagen ser 
kunskapsspriding 
som något positivt, 
detta då 
konsulterna tillför 
kunskap till 
kundföretaget.” 

Ja Det förekommer 
separat 
sekretessförbindelser, 
men däremot inga 
konkurrensklausuler 

Industrikompetens ”De positiva 
aspekterna 
överväger de 
negativa.” 

”Effekterna av att 
olika företag får ta 
del av samma 
kunskap är 
fördelaktiga för 
företagen.” 

Ja ”Den annorlunda 
behandlingen av 
konsulterna beror på 
att företagen i vissa 
fall är rädda för att 
information ska 
spridas vidare.” 

Carendo AB ”Eftersom att 
kunskap är en 
färskvara ser han 
inte 
kunskapsspridning 
som ett problem.” 

”Kunskapsspridning 
bidrar till nya 
tankesätt” 

Ja Konsulterna skriver 
på avtal om 
tystnadsplikt och de 
får en utförlig 
arbetsbeskrivning 

VMP-Group ”Detta 
kunskapsflöde är 
endast positivt.” 

”Det finns endast 
positiva effekter 
med att olika 
företag får ta del 
av samma 
kunskap” 

”Nej, men kan 
vara aktuellt 
för vissa 
yrkesgrupper” 

Inga åtgärder 

Kundföretag     

Aerostructures ”Personalchefen på 
Aerostructures 
anser inte att det är 
ett problem att 
andra företag får ta 
del av samma 
kunskap.” 

”Positiv inverkan 
för företag” 

Ja Sekretessavtal och på 
känsliga områden 
hyrs inte personal in 

Tekniska Verken 
Linköping AB 

”Konsulterna 
bygger upp kunskap 
och erfarenheter på 
Tekniska Verken, 
PA-konsulten ser 
dock inte att detta 
kan vara negativt 
för dem på något 
vis.” 

”kan inte tänka sig 
att det på något 
sätt skulle kunna 
skada dem.” 

Nej, endast i 
undantagsfall 

I undantagsfall får 
konsulter skriva på 
sekretessavtal. I 
känsliga områden hyr 
de inte in personal. 

Håmex 
Hårdmetallverktyg 
AB 

Ser det 
inte som 
ett 
problem 

Det finns inga 
effekter 

Nej Inga åtgärder 
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5.5 Skillnader speglas av kulturen 

Som framgått av resonemanget i analysens första del skiljer sig teoretikernas åsikter, 

mestadels, från praktikernas. Bemanningsföretagen samt kundföretagen ser inte 

kunskapsspridning som ett problem utan ser främst de positiva aspekterna. Från ett 

teoretiskt perspektiv problematiseras spridningen av kunskap betydligt mer. Lewis (1997) 

menar att det finns kulturella skillnader mellan olika länder. En av förklaringarna, till 

skiljaktigheterna mellan praktiker och teoretiker, skulle kunna vara kulturella skillnader. 

Vidare menar Hofstede (1991) att kulturen i länder skiljer sig åt beroende på om de är 

feminina eller maskulina. Företagen som ingår i vår studie är svenska företag vilka således 

anammar den svenska feminina kulturen. Sverige har den mest feminina kulturen i världen 

(Hofstede 1991). Teorikerna är däremot från länder som omfattas av den maskulina 

kulturen, till exempel är Nonaka från Japan, vilket enligt Hofstede (1991) är det mest 

maskulina landet i världen. Teoretikern Marson är från Storbritannien. Storbritannien är, 

enligt Hofstede (1991), rankad på plats nummer 9-10 vad gäller maskulinitet. Således är 

landet starkt influerad av den maskulina kulturen. Vidare är teoretikerna Matusik och Hill 

båda verksamma i USA, vilket även det är ett land som påverkas av den maskulina kulturen. 

Det kan tänkas att svenska företag inte ser kunskapsspridning som ett problem detta på 

grund av att den svenska kulturen präglas starkt av den feminina kulturen. Enligt Hofstede 

(1991) är de konflikträdda och prioriterar ett gott samarbete framför att vinna och ha ”rätt”. 

Detta stöds även av Bergstedt Sten (2003) som också påpekar att svenskar ogärna 

konkurrerar öppet med andra företag.  

Anledningen till att företagen, i Sverige, inte ser kunskapsspridning via konsulter som ett 

problem kan vara för att de har en kultur som skiljer sig från teoretikernas kultur. 

Teoretikerna kommer från kulturer som enligt Hofstede (1991) är tävlingsinriktade och icke 

konflikträdda. När ett problem uppstår försöker de reda ut problemet, detta eftersom att de 

är mer måna om att vinna konkurrensfördelar samt att få ökade intäkter och relationer går 

inte före att vinna. Enligt ovan förda resonemang anser vi att kulturella skillnader således 

kan vara en av anledningarna till skiljaktigheterna mellan teoretiker och praktiker. 
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6 Slutsats 

Utifrån teorin, empirin och analysen kommer vi i detta avsnitt att dra vi slutsatser om hur 

bemanningsföretag samt kundföretag ser på kunskapsspridning via inhyrd personal. Vi börjar 

med att åter presentera studiens syfte för att sedan presentera våra slutsatser kring 

kunskapsspridning och eventuella åtgärder. Av slutsatsen framkommer 

kunskapsspridningens viktigaste aspekter. 

6.1 Uppsatsens syfte 

I analysen ovan har vi beskrivit och analyserat hur bemanningsföretag och deras kunder ser 

på kunskapsspridning mellan företag via inhyrd personal. Vi har sedan fortsatt med att 

beskriva och analysera de eventuella åtgärder som kundföretag vidtar för att hindra att 

kunskap sprids vidare till andra kundföretag. Nedan kommer vi att redogöra för de slutsatser 

som vi genom analysen har kunnat dra.  

6.2 Kunskapsspridning 

Vi uppmärksammade att respondenter och teoretiker var eniga om att spridning av kunskap 

är något som sker och kan komma att ske. Däremot kan vi utifrån analysen konstatera att 

företeelsen problematiseras mer av teoretikerna än av praktikerna. Av analysen framgår det 

att åsiktsskillnaderna mellan praktiker och teoretiker kan bero på länders olika kulturer. 

Respondenterna är från företag verksamma på den svenska marknaden medans 

teoretikerna är från länder av annan kultur. Sverige influeras starkt av den feminina kulturen 

medan Japan, Storbritannien och USA präglas av den maskulina kulturen. 

Alla företag besitter kunskap som kan spridas vidare och det är därför viktigt för företag att 

veta vilken kunskap som finns i företaget. Vi kan dra slutsatsen att den sortens kunskap som 

företag får ta del av när de anlitar konsulter är individuell kunskap, vilket definieras som 

summan av en individs totala kompetens, information och kunskap. Av analysen framgår det 

att en av anledningarna till att respondenterna inte ser spridning av kunskap som ett 

problem kan vara att kunskapen är kollektiv och att den då delas av ett stort antal 

medlemmar i organisationen. Företag kan därmed inte hindra kollektiv kunskap från att 

spridas vidare till andra företag. När kundföretag hyr in konsulter är det således en risk de är 

villiga att ta och måste ta. Den kunskap som kundföretag dock kan skydda är den privata 
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kunskapen som företaget innehar och det är även denna kunskap som är viktigast att 

skydda. Detta då det är den privata kunskapen som gör ett företag unikt och enastående 

samt ger företaget konkurrensfördelar. 

Vi har dragit slutsatsen att det är av stor vikt att företag uppmärksammar problemet, med 

att kunskap kan spridas, annars riskerar de att utsätta sig för onödiga risker. För att hindra 

kunskap från att spridas kan företag vidta åtgärder. Håmex vidtar inga åtgärder då de litar på 

sin personal men genom analysen kan vi dra slutsatsen att Tekniska Verken och 

Aerostructures faktiskt vidtar åtgärder för att förhindra spridning av kunskap. De åtgärder 

som vi har uppmärksammat är: 

o Sekretessavtal  

o De placerar inte konsulter på känsliga områden 

o De låter inte konsulterna delta i möten  

o Konsulterna får inte tillgång till information som inte berör dem  

Kundföretagen ser inte spridning av kunskap som ett problem, detta då de inte bedriver 

verksamhet inom branscher med stor konkurrens. Vidare har det framkommit att de system 

och maskiner de arbetar med är allmänt kända på marknaden. Kundföretagen är således 

eniga om att kunskapsspridning inte har negativ inverkan på deras företag. De ser snarare 

fördelar med att få till sig kunskap via konsulter. Även då respondenterna påpekar att de 

endast ser fördelarna med kunskapsspridning har vi genom analysen kunnat uppmärksamma 

att kundföretagen trots allt vidtar åtgärder för att skydda företagsspecifik kunskap. Detta 

tyder på att företagen ändå är medvetna om att spridning av kunskap kan leda till negativa 

effekter och inte endast positiva. 
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7 Slutdiskussion 

Detta avsnitt består av en diskussion där vi framhäver våra egna tankar och åsikter. Då 

kunskapsspridning inom bemanningsbranschen är ett relativt outforskat område avslutar vi 

avsnittet med förslag på ytterligare forskning. 

Alla företag besitter kunskap som kan spridas vidare och det är därför viktigt för företag att 

veta vilken kunskap som finns i företaget. För att inte utsätta sig för onödiga risker är det 

viktigt för företag att uppmärksamma att kunskap kan spridas vidare och därmed skapa 

konkurrensfördelar åt andra företag. Vi anser att företag bör identifiera den kunskap som 

behöver skyddas från att spridas vidare till andra organisationer. Vid anlitandet av konsulter 

bör företag ha full medvetenhet om att spridning av kunskap kan leda till såväl negativa 

effekter som positiva. För att hindra kunskap från att spridas anser vi att företag bör vidta 

åtgärder för att förhindra kunskapsspridning till andra företag och organisationer. 

Vi anser att det är viktigt att studera kunskapsspridning via inhyrd personal, då det är ett 

outforskat område och då spridningen av kunskap uppenbarligen är större via konsulter är 

det både intressant och viktigt med ytterligare forskning på området. Vi rekommenderar 

fortsatt forskning med liknande frågeställningar men med företag på en konkurrensutsatt 

marknad. Vidare har vi endast berört en av åsiktsskillnaderna mellan teoretiker och 

praktiker, varför vi även rekommenderar ytterligare forskning för att få fram vilka de andra 

skillnaderna kan vara. 
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