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Abstrakt 
Kunskap är en viktig organisatorisk tillgång, särskilt i sådana kunskapsintensiva verksamheter 

som IT-konsultbolag utgör. Tidigare forskning inom Knowledge Management har identifierat 

behov av fler studier om hur IT-konsultbolag delar sin kunskap genom att hantera den 

individuella kunskapen och organisatoriska kunskapen inom verksamheten. Syftet med denna 

studie är att utreda hur IT-konsultbolags transaktioner i värdenätverk skapar värdeutbyte 

genom att kunskap delas med andra aktörer. Genom att kartlägga IT-konsultbolags nätverk, 

visar analysen hur transaktioner och värden som utbyts mellan aktörer blir en tillgång för IT-

konsultbolag. De kunskapsdelande transaktionerna som har identifierats i studiens resultat är 

bland annat mentorskap, dokumentation, samarbete, forum, utbildning och möten. Dessa 

transaktioner visar på hur kunskapsdelning sker mellan IT-konsultbolag och aktörer i 

nätverket. Slutsatsen för studien blev således att IT-konsultbolag delar kunskap genom 

explicit och implicit samt formell och informell kunskapsdelning. Vidare indikerar studien på 

att samarbete är centralt för att kunskap skall delas och att IT-konsultbolag ständigt behöver 

hitta nya samarbeten och nya sätt att dela kunskap på. Vidare identifierade studien två 

huvudsakliga hinder för kunskapsdelning som var tidsbrist hos de seniora konsulerna och 

bristandet struktur i IT-stödet.   

 

Nyckelord: IT-konsultbolag, kunskap, kunskapsdelning, kunskapshantering och värdenätverk.  

Abstract  
Knowledge is an important organizational asset, especially in such knowledge-intensive 

businesses as IT-consulting companies. Previous research within Knowledge Management 

has identified the need for more studies on how IT consulting companies develop their 

knowledge by managing the individual knowledge and organizational knowledge within the 

business. The purpose of this study is to investigate how IT-consulting companies’ 

transactions in value networks create value exchanges by sharing knowledge with other 

actors. By mapping IT-consulting companies' networks and their knowledge-sharing 

transactions, the analysis shows how transactions and values that are exchanged between 

actors become an asset for IT-consulting companies. The knowledge-sharing transactions that 

have been identified in the study's results include mentoring, documentation, collaborations, 

forums, education and meetings. These transactions show how knowledge sharing takes place 

between the IT-consulting company and actors in the network. The conclusion of the study 

was thus that IT-consulting companies share knowledge through explicit and implicit as well 

as formal and informal knowledge sharing. Furthermore, the study indicates that collaboration 

is central to knowledge sharing and that IT-consulting companies constantly need to find new 

collaborations and new ways of sharing knowledge. Furthermore, the study identified two 

main barriers to knowledge sharing, which were lack of time in the senior consultants and 

lack of structure in IT-support system.  

 

Keywords: IT-consulting company, knowledge, knowledge sharing, knowledge management 

and value network  
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1 Introduktion  
Precis som många andra verksamheter konkurrerar IT-konsultbolag med kunskap. IT-

konsultbolag är beroende av att kunna använda den befintliga kunskapen inom verksamheten, 

det vill säga veta var kunskapen finns, vilken medarbetare de skall fråga samt vilka kunder 

som behöver den (Bradshaw, Pulakanam & Cragg, 2015; Obeidat, Al-Suradi, Masa’deh & 

Tarhini, 2016). IT-konsultbolag är också beroende av att ha förmågan att hela tiden kunna 

utveckla och etablera ny kunskap (Obeidat et al., 2016). Detta leder till att IT-konsultbolag är 

exempel på en kunskapsintensiv verksamhet. Det som utmärker kunskapsintensiva 

verksamheter är att de kräver personal med hög utbildningsnivå och kompetens eftersom de 

säljer någon form av expertkunskaper (Furusten, 2018; SOU 2016:85). När kunskap ökar i 

betydelse för att nå tillväxt och när förändringstakten på arbetsmarknaden ökar, då skapas ett 

behov av livslångt lärande. Livslångt lärande infördes som en vägledande princip i arbetet för 

att underlätta övergången till de kunskapssamhälle som vi befinner oss idag. 

Kunskapssamhället som begrepp erkänner betydelsen av kunskap, kompetens och teknologi 

som bas för samhällets och ekonomins utveckling (SOU 2016:85).  

 

Knowledge Management eller kunskapshantering handlar om att fånga, distribuera och 

effektivt använda den redan befintliga kunskapen inom verksamheten, för att stimulera och 

förbättra möjligheten till organisatoriskt lärande (Alavi & Leidner, 2001; Davenport, David & 

Beers, 1998; Taminiau, Smit & de Lange, 2009). En viktig del av kunskapshantering är 

kunskapsdelning, som innebär att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter (Wang & 

Noe, 2010). Reige (2005) poängterar att det behövs en kombination av teknik och människor 

för att dela kunskap inom verksamheter. Det är inte bara rätt verktyg som är viktigt när det 

gäller kunskapsdelning, det är också av betydelse för IT-konsultbolag att stimulera och 

uppmuntra till aktiviteter som innebär delning av nya idéer, kunskap och erfarenheter (Wang 

& Noe, 2010; Taminiau et al., 2009).  

 

Som nämnt ovan finns det en tilltagande utmaning för många verksamheter eftersom allt fler 

verksamheter konkurrerar med kunskap. För IT-konsultbolag finns det också specifika hinder 

för kunskapsdelning. Ett hinder kan vara att konsulter tillbringar en stor del av sin arbetstid 

utanför den ordinarie arbetsplatsen i och med att verksamheten till viss del bedrivs i 

kundorganisationen (Cronholm & Goldkuhl, 2009). Ett annat hinder är att IT-konsultbolag 

debiterar kunden per timme vilket kan göra det svårt att avsätta tid för aktiviteter som delar 

kunskap, som exempelvis utbildning, dokumentation och mentorskap (Cronholm & Goldkuhl, 

2009). Det kan också finnas en ovilja hos konsulterna att dela med sig av sin kunskap, 

eftersom det kan finnas en spänning mellan att maximera sin egen uppfattade kunskap i 

förhållande till att maximera den organisatoriska kunskapen (Taminiau et al., 2009).  

 

Konkurrenskraften i IT-konsultbolag finns i konsulterna och deras förmåga att förmedla sin 

kunskap till kunden, vilket ger dem en roll som mellanhand mellan systemleverantör och 

kund (Furusten, 2018). Rollen som mellanhand kräver kunskap inom olika områden och 

dessutom att kunna klara av att integrera dessa olika kunskapsområden på ett effektivt sätt 

(Cronholm & Goldkuhl, 2009). IT-konsultbolags roll är att förse kundorganisationer med nya 

lösningar, metoder och kunskap som kunden själv inte besitter, och det är i denna egenskap 

som betydelsen av verksamhetens nätverk blir viktig att förstå. De hinder som presenterats 

ovan visar på att IT-konsultbolag är beroende av andras kunskap för att kunna lösa uppgifter 

och därmed har nätverk visat sig vara viktiga i kunskapsintensiva verksamheter för 

kunskapsdelning (Allee, 2000; Obeidat et al., 2016). För att ta sig an problematiken hur IT-

konsultbolag delar sin kunskap, ska denna studie empiriskt undersöka nätverkets betydelse för 
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kunskapsdelning genom att anta ett värdenätverksperspektiv. Ett värdenätverk kan definieras 

som en uppsättning aktörer, som interagerar med varandra för att uppnå värde (Allee, 2000). 

När vi som informatiker i denna studie studerar nätverk antas ett holistiskt synsätt som 

handlar både om människan och IT-stöd. Nätverk är ett sätt att bygga relationer där både 

sociala interaktioner och teknologi ingår (Allee, 2000).  

 

Tidigare forskning har efterfrågat studier hur verksamheter delar sin kunskap (Donnelly, 

2008; Gold, Malhotra & Segers, 2015; Mey Yee et al., 2019). Donnelly (2008) visar på att det 

finns en kunskapsbrist i hur IT-konsultbolag hanterar konsulternas individuella kunskap. 

Enligt Gold et al. (2015) krävs det mer forskning om hur verksamheter strukturerar och delar 

sin kunskap. Vidare beskriver Mey Yee et al. (2019) att det är viktigt för verksamheter att 

skapa ett holistiskt kunskapshanteringssystem som gör det möjligt för verksamhetens 

medarbetare att använda kunskapen som finns i verksamheten på ett effektivt sätt. Mycket av 

den äldre Knowledge Management litteraturen belyser vikten av system och lagring när det 

gäller kunskapsdelning (Lindgren, Henfridsson & Schultze, 2004; Stenmark, 2000). Men det 

finns andra aspekter av kunskapsdelning som visar på hur kunskap flödar mellan aktörer, 

vilket kan visualiseras och förklaras med hjälp av en värdenätverksanalys (Allee, 2000, 2008).   

 

Genom att kartlägga IT-konsultbolags nätverk kan aktörer runt verksamheten överblickas. 

Därmed kan transaktioner och värde som utbyts mellan aktörer och IT-konsultbolaget 

identifieras. Syftet med denna studie är att utreda hur IT-konsultbolags transaktioner i 

värdenätverk skapar värdeutbyte genom att kunskap delas med andra aktörer, vilket leder 

fram till frågeställningen: Hur delar IT-konsultbolag kunskap ur ett värdenätverksperspektiv? 

Studien bidrar till forskningsområdet Knowledge Management ur ett organisatoriskt 

perspektiv och specifikt om nätverkens betydelse för IT-konsultbolags kunskapsdelning.  

 

1.1 Avgränsningar  
Studien avgränsar sig till en specifik typ av konsultverksamheter. De IT-konsultbolag som 

studerats erbjuder tjänster och affärssystem som bygger på teknik de själva inte utvecklat, 

vilket innebär att de blir en mellanhand mellan affärssystemsleverantör och kund.  
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2 Litteraturstudie   
Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av begreppen värdenätverk och 

kunskap. Därefter följer en genomgång av kunskapshantering, kunskapsdelning samt hinder 

med kunskapsdelning. Syftet med kommande redogörelse är att skapa en förståelse för vad 

kunskapshantering och kunskapsdelning innebär för denna studie. Litteraturstudien avslutas 

sedan med en sammanfattning.  

 

2.1 Värdenätverk  
Porter (1985) introducerade begreppet värdekedja och beskrev det som ett flöde av aktiviteter 

som utförs i verksamheten och skapar värde för kunden. Normann och Ramirez (1993) 

argumenterade för att Porters resonemang inte var tillräckligt för att inkludera alla aktiviteter 

som är involverade i värdeskapande. Författarna introducerade då begreppet 

värdekonstellation, vilket förändrade synen på verksamhetens värdeskapande. Begreppet 

värdekonstellation fokuserade istället på hur kunden inte längre bara är en passiv mottagare 

av produkten eller tjänsten utan deltar på flera sätt i värdeskapandeprocessen (Normann & 

Ramirez, 1993).  

 

Allee (2000) har senare utvecklat Normann och Ramirez (1993) resonemang kring 

värdekonstellation och introducerat begreppet värdenätverk. Utvecklingen innebär att 

begreppet värdenätverk kan ses som de interna och externa aktörer som samverkar och skapar 

värde för varandra (Allee, 2000). Allee (2000) argumenterar för att se värdeskapande ur ett 

större perspektiv genom att inte bara omfatta materiella tillgångar, utan även inkludera 

immateriella tillgångar. En immateriell tillgång kan vara mänsklig kompetens och interna 

relationer samt externa relationer. Författaren förklarar vidare att det tidigare har fokuserats 

för lite på den kunskap och information som delas inom nätverk.  

 

Enligt Ojala och Tyrväinen (2011) är värdenätverk något som inte kan designas utan växer 

fram organiskt, genom att verksamheter agerar på marknaden. Författarna beskriver vidare att 

den enskilda verksamheten som studeras kan ses som att den befinner sig i värdenätverkets 

mitt och runtom finns ett flertal olika aktörer som samverkar med verksamheten. Därefter 

skapas olika värden som verksamheten och aktörerna utbyter med varandra. Ett 

värdenätverksperspektiv innebär att både interna och externa relationer värdesätts, vilket 

främjar ett hållbart och långsiktigt tänkande kring relationsbyggande (Allee, 2000; 2008). 

Nätverksteorin ger oss möjlighet att i denna studie analysera hur värde skapas av aktörer som 

består av relationer och samarbeten som är engagerade i olika utbyten av värden (Allee, 2000; 

2008)  

 

2.1.1 Aktörer, transaktioner och värdeutbyte  

Värdenätverket är enligt Allee (2008) uppbyggt på tre element; aktörer, transaktioner och 

värdeutbyte. Aktörer i ett värdenätverk är verkliga personer eller verksamheter som deltar i 

nätverket genom att de konverterar både materiella och immateriella tillgångar till 

förhandlingsbara erbjudanden. Förhandlingsbara erbjudanden kan exempelvis vara en 

systemleverantör som erbjuder utbildning till ett IT-konsultbolag, där utbildningen omvandlas 

till värde i form av kunskap. Aktörerna i värdenätverk deltar genom att bidra med kunskap 

och erfarenhet för att skapa värde för kunden (Allee, 2008). Aktörer kan både vara interna och 

externa, en aktör kan ha flera roller likväl som en roll kan anammas av flera aktörer. Exempel 

på̊ aktörer i ett värdenätverk i affärssystembranschen är systemleverantör, konsultbolag och 

kund (Magnusson & Nilsson, 2014).  
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Transaktioner är den länk som representerar ett flöde mellan olika aktörer, som kan resultera i 

ett värdeutbyte (Allee, 2008). Värdeutbyten kan vara värde i form av pengar, system, kunskap 

och expertis (Allee, 2008). I denna studie syftar värde till att vara kunskap och erfarenheter 

som delas mellan aktörer och kommer IT-konsultbolaget till nytta. En förutsättning för att 

värdenätverk skall fungera är att det finns förtroende och tillit samt att kunskapsutbyten 

förekommer regelbundet. Utbyte av kunskap som sker mellan aktörerna i värdenätverk ska 

bidra till värde för verksamheten samtidigt som nätverket i helhet ska gynnas (Allee, 2008).  

 

2.2 Kunskap   
Kunskap är ett vedertaget begrepp som har en mängd definitioner och ett flertal olika 

betydelser. Davenport och Prusak (1998) beskriver kunskap som ett ramverk med 

strukturerade erfarenheter, värderingar, kontextuell information och expertis som skapar en 

förmåga hos individen att både utvärdera och ta till sig av ny information och nya 

erfarenheter. Alvesson (2004) kritiserar däremot denna definition av begreppet och uttrycker 

att den är för övergripande. Problematiken som Alvesson (2004) argumenterar för är att 

begreppet inte leder till någon insikt om vad kunskap är utan skapar snarare förvirring. Det 

viktigaste med begreppet kunskap är inte att hitta en definition, utan snarare att vara medveten 

om dess komplexitet (Alvesson, 2004).  

 

2.2.1 Implicit och explicit kunskap  

Ett sätt att kategorisera kunskap är enligt filosofen Michael Polanyi att dela in den i implicit 

och explicit kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Kunskap som finns hos individer är oftast 

implicit kunskap som förklaras som högst personlig, svår att formulera och finns vanligtvis i 

färdigheter, rutiner och erfarenheter (Ritala, Michailova & Husted, 2015). Den explicita 

kunskapen är systematisk vilket gör att den kan förklaras i ord och siffror. Genom att denna 

kunskap kan förklaras i ord är den lätt att uttrycka och dela med sig av (Ritala et al., 2015). 

Implicit och explicit kunskap bör ses som två̊ aspekter av kunskap som kompletterar varandra 

(Alavi & Leidner, 2001). Implicit kunskap kan spridas till andra inom verksamheten genom 

att bli explicit. Spridningen av kunskap mellan aktörer och från aktörer till verksamhet är 

intressant för IT-konsultbolag då, dessa verksamheter i hög grad är beroende av både implicit 

och explicit kunskap, som individuella konsulterna besitter (Obeidat et al., 2016; Ritala et al., 

2015).  

 

2.2.2 Individuell och organisatorisk kunskap  

Bhatt (2002) argumenterar för att det finns en skillnad på individuell och organisatorisk 

kunskap. För att i denna studie kunna undersöka hur kunskapsdelning sker gäller det att kunna 

särskilja på den individuella och den organisatoriska kunskapen och hur dessa interagerar. 

Den individuella kunskapen är den kunskap som varje individ inom verksamheten besitter. 

Den organisatoriska kunskapen uppstår däremot när alla individer inom verksamheten 

interagerar med varandra genom samarbete (Bhatt, 2002). Den organisatoriska och den 

individuella kunskapen är grundad i en verksamhets normer och regler. Det är viktigt att det 

finns en process för integration, där individuell kunskaps överförs till organisationens 

kunskapsbas. Samtidigt är det även viktigt att den organisatoriska kunskapen kan konverteras 

till att bli en individuell tillgång (Bhatt, 2002).   

 

2.3 Kunskapshantering  
Knowledge Management eller kunskapshantering är det forskningsområde som berör studier 

för hur kunskap hanteras, användas och delas inom verksamheter. Efter att ha observerat stora 

skillnader mellan kunskapshantering i Japan och USA började organisationsteoretikern 

Nonaka (1995) att skriva artiklar om kunskapshantering. Detta resulterade i att författaren 
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skrev artikeln ”The Knowledge-Creating Company” som har haft stor betydelse för 

forskningen inom kunskapshantering. Davenport et al. (1998) var bland de tidigaste 

förespråkarna för kunskapshantering och beskrev det som processen för att fånga, förmedla 

och effektivt använda kunskap.  

 

Furusten (2018) beskriver att en konsult bygger sitt arbete på kunskap, det blir därför av 

betydelse att skapa en förståelse för kunskapshantering. Syftet med kunskapshantering är att 

maximera den organisatoriska och individuella kunskapen inom verksamheten. I takt med att 

medarbetare och deras kunskap blir en allt viktigare tillgång i verksamheten kan själva 

kunskapen och hur bra den används för att skapa ett mervärde avgöra verksamhetens 

konkurrenskraft. Här utgör ledarskapet en viktig faktor. Även om det är medarbetarna som 

själva utvecklar kunskap, är det ledningen som skapar förutsättningar för detta (Kumar Singh, 

2008).  

 

Brist på kunskapshantering kan vara en stor finansiell risk för IT-konsultbolag, som till 

exempel om en medarbetare slutar. Detta kan resultera i att verksamheten inte bara förlorar en 

medarbetare, utan även värdefull kunskap (Taminiau et al., 2009). Det blir därmed viktigt att 

det finnas en struktur för kunskapshantering, strukturen kan hjälpa till att behålla den viktiga 

kunskapen som finns hos individer och kan bidra till den organisatoriska kunskapen 

(Taminiau et al., 2009). Alvesson (2004) poängterar att kunskapshantering är ett viktigt 

område ur ett organisatoriskt perspektiv. Vidare skriver författaren att med hjälp av 

kunskapshantering kan kunskapen som finns inom verksamheten bli mer tillgänglig och 

mindre sårbar. Sårbarheten minskar genom att alla medarbetare inom verksamheten har 

tillgång till kunskapen.  

 

2.4 Kunskapsdelning  
Kunskapsdelning är en viktig aspekt av kunskapshantering och är många gånger den 

avgörande faktorn för att kunskapshantering skall lyckas inom verksamheter (Obeidat et al., 

2016; Wang & Noe, 2010). Tidigare forskning ser på kunskapsdelning inom IT-konsultbolag 

som en nyckelprocess, vilket innebär att dela kunskap, erfarenhet, information och expertis 

mellan individer (Cronholm & Goldkuhl, 2009; Wang & Noe, 2010). Alvesson (2004) 

förklarar att teorin kring kunskapsdelning ger för lite fokus på kunskapsdelande aktiviteter 

och för mycket på ledning av kunskap. Exempel på kunskapsdelande aktiviteter kan vara 

teaminteraktioner, forum samt mentorskap (Donnelly, 2008). Vidare beskriver författaren att 

vissa av dessa kunskapsdelande aktiviteter kräver att informationen först dokumenteras, för 

att kunna sparas på en central plats som exempelvis ett elektroniskt bibliotek eller en databas. 

Riege (2005) argumenterar även hon att det krävs både människor och teknologi för att 

möjliggöra kunskapsdelning.   

  

2.4.1 Informell och formell kunskapsdelning  

Enligt litteraturen kan kunskapsdelning ske både formellt och informellt. Formell 

kunskapsdelning sker på ett strukturerat samt planerat sätt. Formell kunskapsdelning kan 

exempelvis ske via möten, utbildningar och schemalagda rapporteringar (Boh & Wong, 2013; 

Taminiau et al., 2009). I denna studie är formell kunskapsdelning sådant som IT-konsultbolag 

medvetet gör för att möjliggöra kunskapsdelning mellan konsulter. Informell kunskapsdelning 

är kunskap som exempelvis kan ske genom oplanerade möten, spontana interaktioner och 

luncher. Dessa situationer bygger på relationen mellan olika aktörer, där förtroende och tillit 

kan vara en avgörande faktor för kunskapsdelning i IT-konsultbolag (Boh & Wong, 2013; 

Taminiau et al., 2009). Denna typ av relation och samarbete är viktigt för IT-konsultbolag för 

att kunskap skall kunna delas mellan individer. Sådan informell kunskapsdelning definieras i 
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denna studie som situationer där kunskapsdelning sker spontant och på eget initiativ mellan 

aktörer. Både den formella och informella interaktionen mellan aktörer bör uppmuntras, så att 

relationer byggs upp och kunskap kan delas (Gold et al., 2015).  

 

2.5 Hinder för kunskapsdelning    
Tidigare studier visar på ett flertal hinder kopplade till kunskapsdelning för verksamheter. 

Riege (2005) presenterar tre kategorier av hinder för kunskapsdelning; individuella, 

organisatoriska och tekniska. Individuella hinder handlar om individens beteende, 

uppfattningar och handlingar. Organisatoriska hinder utgår utifrån verksamhetens 

förutsättningar och miljö. Den sista kategorin teknik, utgör hinder som är relaterade till 

användningen av IT-stöd. Nadason, Saad och Ahmi (2017) presenterar i sin studie samma 

kategorier av hinder men har även med kulturella hinder. Kulturella hinder innebär att 

kulturen inte tillåter kunskapsdelning, även om det finns rätt förutsättningar. För att förstå 

komplexiteten med kunskapsdelning, krävs det att det finns en medvetenhet om vilka hinder 

som kan uppstå för en verksamhet.   

 

Hinder för kunskapsdelning kan enligt Nadason et al. (2017) vara tidsbrist, rädsla att dela med 

sig, omedvetenhet om att kunskapen som finns, skillnad i erfarenhet, svårighet med att 

kommunicera och utbildning. Vidare beskriver Taminiau et al. (2009) att ett hinder med 

kunskapsdelning kan vara oviljan att dela med sig av sin kunskap inom verksamheten. Inom 

IT-konsultbolag kan detta vara vanligt då det kan finnas en spänning mellan att maximera sin 

egen uppfattade kunskap i förhållande till att maximera verksamhetens organisatoriska 

kunskap (Furusten, 2018). Spänningen kan bero på att kunskap är ett unikt verktyg för 

medarbetaren, vilket gör att det kan vara känsligt att dela med sig av (Boh & Wong 2013).  

 

Ett annat hinder med kunskapsdelning för IT-konsultbolag handlar om att konsulterna ofta 

tillbringar en stor del av sin arbetstid utanför den ordinarie arbetsplatsen i och med att en stor 

del av verksamheten bedrivs hos kund (Cronholm & Goldkuhl, 2009). Detta kan medföra en 

risk för IT-konsultbolag att interaktion med medarbetare uteblir, vilket kan resultera i att 

medarbetarna inte delar kunskap med varandra. När delningen uteblir ligger kunskapen kvar 

hos individen, vilket gör att den inte kommer IT-konsultbolaget till nytta (Cronholm & 

Goldkuhl, 2009). Ett ytterligare hinder som Cronholm och Goldkuhl (2009) belyser är att IT-

konsultbolags affärsmodell bygger på att debitera kunden per timme. Affärsmodellen kan 

göra det svårt för IT-konsultbolag att avsätta tid för kunskapsdelande aktiviteter som till 

exempel utbildning och dokumentation.  

 

Flera studier belyser vikten av att ha ett fungerande IT-stöd för att hantera kunskapsdelning 

inom verksamheten (Alavi & Leider 2001; Mey Yee et al., 2019; Taminiau et al., 2009; Wang 

& Noe, 2010). Alavi och Leider (2001) beskriver att ett hinder för kunskapsdelning ligger i 

verksamhetens bristande förmåga att kunna tillämpa och ta tillvara på kunskapen som finns 

hos medarbetare. Författarna menar att det är här som IT-stöd spelar en viktig roll, som 

exempelvis ett kunskapshanteringssystem. Ett kunskapshanteringssystem är ett 

informationssystem som är utvecklat för att stödja och förbättra den organisatoriska 

kunskapen för att skapa, lagra och dela kunskapen (Alavi & Leider 2001) Kunskapsdelning 

kan på så sätt bli effektivare eftersom kunskapen finns lagrad i systemet och blir tillgänglig 

för medarbetare (Taminiau et al., 2009; Wang & Noe, 2010). Alvesson (2004) skriver att IT-

stöd får stort fokus vid kunskapsdelning eftersom det är något som verksamheten aktivt kan 

kontrollera. Men det räcker inte bara för verksamheter att förlita sig på IT-stöd utan 

verksamheter behöver också fokusera på hur kunskap och expertis kan överföras från experter 

till nybörjare inom verksamheten (Wang & Noe, 2010).  
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Stenmark (2000) argumenterar också för att designa IT-stöd för att kunna dela kunskap inom 

verksamheten. Det är dock inte själva delningen som är komplex utan det är processen att 

omvandla implicit kunskap till explicit kunskap. Enligt Stenmark (2000) finns det tre 

anledningar till att omvandlingen är komplex. Komplexiteten ligger i att individen inte alltid 

är medveten om den implicita kunskap som den besitter. Implicit kunskap behövs inte göras 

explicit för att individen själv ska kunna använda den, eftersom individen kan använda sig av 

sin implicita kunskap utan att tänka. Den tredje anledningen till komplexiteten kan vara att 

individen inte vill dela med sig av den implicita kunskapen då individen upplever den som en 

värdefull konkurrensfördel (Stenmark, 2000).  

 

2.6 Sammanfattning  
För att kunna besvara studiens frågeställning krävs en förståelse för hur kunskap hanteras och 

delas både internt och externt. Tidigare forskning visar på att det finns en förenklad syn på 

hur kunskap delas och hanteras inom verksamheter med hjälp av IT-stöd (Stenmark, 2000; 

Alavi & Leidner, 2001). Men för ett IT-konsultbolag handlar det även om relationer mellan 

olika aktörer som systemleverantör, konsult och kund, därför blir nätverk viktigt vid 

kunskapsöverföring (Allee, 2000). Syftet med denna studie är att utreda hur IT-konsultbolags 

transaktioner i värdenätverk skapar värdeutbyte, genom att kunskap delas med andra aktörer. 

Det är värdet i kombination av IT-stöd och interaktion mellan människor som är det centrala 

för studien. Denna kombination gav oss möjlighet att studera IT-konsultbolagen på ett öppet 

sätt, eftersom vi i förväg inte visste vilka transaktioner som blev till värde för IT- 

konsultbolaget. Genom att analysera värdenätverkens betydelse för IT-konsultbolagens 

kunskapsdelning kunde vi undersöka hur både implicit och explicit kunskap blev till värde för 

verksamheten genom att kunskapen delas. Värde i form av kunskap blir extra intressant på IT-

konsultbolag då dessa kunskapsintensiva verksamheter är beroende av andra aktörers 

kunskap, för att kunna erhålla den kunskap de behöver för att fortsatt vara konkurrenskraftiga 

på marknaden (Cronholm & Goldkuhl, 2009).  

 

Det gäller att skapa förutsättningar inom verksamheten för att IT-konsultbolag ska kunna dela 

kunskap med medarbetare, kunder, systemleverantörer och andra aktörer inom branschen 

(Wang & Noe, 2010). Genom att kunskapsdelningen får en tydlig struktur för att vara en 

naturlig del av det dagliga arbetet i form av gemensam kunskapshantering och 

systemtänkande (Gold et al., 2015). Det finns dock en spänning mellan den individuella 

kunskapen och den organisatoriska kunskapen genom att verksamheter lär sig av individer 

(Alvesson, 2004). Därför kommer denna studie att studera individer för att kunna bidra till ett 

organisatoriskt perspektiv på problemområdet. Genom litteraturstudien kan vi se att den 

individuella kunskapen inte är någon garanti för den organisatoriska kunskapen, men 

samtidigt skapas ingen organisatorisk kunskap utan individerna.  
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3 Metod    
Under detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att besvara studiens frågeställning. Först 

beskrivs val av forskningsansats och därefter hur litteraturstudien genomförts. Sedan följer 

hur insamling av det empiriska materialet har utförts. Därpå̊ följer en genomgång av vald 

analysmetod och hur denna applicerats på̊ det empiriska materialet. Metodavsnittet avslutas 

med en metoddiskussion samt etiska ställningstaganden som gjorts. 

 

3.1 Forskningsansats  
För att besvara studiens frågeställning; “Hur delar IT-konsultbolag kunskap ur ett 

värdenätverksperspektiv?” har en kvalitativ forskningsansats tillämpats. Den kvalitativa 

forskningsansatsen har valts i avsikt att kunna besvara studiens frågeställning som krävt en 

förståelse för hur IT-stöd, relationer och aktiviteter mellan aktörer är relaterade till 

värdeutbyte i form av kunskapsdelning. Till skillnad från en kvantitativ ansats ger den 

kvalitativa ansatsen en djupgående förståelse för ett fenomen genom tolkning (Myers, 2013). 

Genom att föra en dialog med olika aktörer kunde vi skapa en förståelse för olika aktörers 

erfarenheter och uppfattningar kring hur kunskap delas inom respektive nätverk.   

 

När vi som informatiker i denna studie studerar IT-konsultbolag utifrån ett 

värdenätverksperspektiv antas ett holistiskt synsätt som handlar både om människan och IT-

stöd. För att få en holistisk bild började studien med utgångspunkt från IT-konsultbolaget att 

följa ett antal utvalda aktörer; konsult, systemleverantör och kund. Studien utgick ifrån IT-

konsultbolagens medarbetare för att sedan följa både interna och externa aktörer med 

anknytning till respektive IT-konsultbolag.    

 

3.2 Litteraturstudie  
För att bygga en kunskapsbas och undersöka vad tidigare forskning kommit fram till inom 

ämnesområdena Knowledge Management och nätverksteori har en litteraturstudie 

genomförts. Levy och Ellis (2006) poängterar att en fullständig litteraturstudie bör grundas på 

litteratur av kvalitet som innebär vetenskapliga artiklar från olika journaler och databaser. 

Litteraturstudien består därför av ett flertal artiklar från journalerna i Basket of Eight, som 

omfattar de åtta främsta journaler inom informatikområdet [1].  

 

För att få tillgång till databaser och journaler användes Högskolan i Halmstads söktjänst 

Onesearch. Valet av artiklar utgick från ett antal kriterier som innebar att nyckelord, 

forskningsområde och årtal beaktades. I denna studie utgår värdenätverksteorin från 

primärkällan Verna Allee (2000, 2008). För att få ett bredare perspektiv på värdeutbyte samt 

värdeskapande har även sökorden “co-creation”, “communities” och “IT-consultancy 

companies” varit en del av studien. Därefter fokuseras sökningen kring tidigare studier av 

Knowledge Management kopplat till IT-konsultbolag. Sökorden handlade om “Knowledge 

sharing”, “Knowledge management systems” och “Competence knowledge”. 

 

Ett systematiskt tillvägagångssätt tillämpades genom att läsa artiklarnas abstrakt samt slutsats 

vilket gav en uppfattning om artikeln kunde bidra till studien eller inte. De artiklar som ansågs 

vara relevanta för studien lästes i sin helhet. Vidare har även referenslistan lästs igenom för de 

utvalda artiklarna för att få ytterligare information om artiklar som kunde vara användbara för 

studien. Antalet artiklar var omfattande och för att hålla reda på de olika artiklarna skapades 

en matris där artiklar inom forskningsområdet sammanställdes. Matrisen utgår ifrån Levy och 

Ellis (2006) ramverk. Sammanställningen innehöll titel, författare, vilken eller vilka av sökord 

som artikeln relaterade till samt en kort sammanfattning av artikeln. Matrisen gav möjlighet 

att skapa en överblick över tidigare forskning inom området och underlätta urvalet av artiklar. 
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Matrisen kunde även användas som ett stöd för att identifiera vilka referenser som ska 

användas i respektive sammanhang (Levy & Ellis, 2006).  

 

3.3 Insamling av data  
Det var inte självklart vad som skulle komma att förklara vad värdenätverken bestod av, hur 

de användes och vilken betydelse de hade i överförandet av kunskap. Därför var det viktigt att 

respondenterna fick utveckla sina resonemang kring kunskapsbehov, kunskapshantering samt 

kunskapsdelning. För att göra det möjligt för respondenterna att utveckla resonemang valdes 

en semistrukturerad intervjumetod. Genom de semistrukturerade intervjuerna kunde öppna 

frågor ställas för att förstå och identifiera hur kunskap delas mellan aktörer i respektive 

nätverk. Intervjufrågorna var inledningsvis öppna för att låta varje respondent tala fritt om hur 

de håller sig uppdaterad på marknaden. Därefter kom samtalet in på olika typer av 

kunskapsbehov som exempelvis tillgång till utbildning. Intervjuerna kunde sedan övergå till 

mer riktade frågor kring specifika detaljer gällande hur delningen av kunskap sker samt hur 

den enskilde respondenten hanterar ett problem eller utmaning. De semistrukturerade 

intervjuerna bidrog med att studien fick en lämplig detaljnivå, vilket innebar att studiens 

forskningsfråga kunde besvaras.  

 

Totalt genomfördes tolv intervjuer med aktörer i IT-konsultbolagens nätverk, antalet 

intervjuer motiveras med att välja samma antal identifierade aktörer i varje nätverk. 

Kontakten med respondenterna gjordes först genom IT-konsultbolagen, när den kontakten var 

godkänd kunde vi själva ta kontakt med IT-konsultbolagens kund samt systemleverantör. 

Vissa intervjuer utfördes via telefon, eftersom respondenterna var geografiskt utspridda. 

Eftersom respondenterna i studien representerar olika befattningar skapades en intervjuguide 

till respektive befattning (se bilaga 1) med ca 25 förberedda frågor som användes som 

dialogunderlag. Intervjuguidens teman bestod av fyra begrepp som inspirerats av 

litteraturstudien: kunskapsbehov, kunskapshantering, kunskapsdelning och utmaningar. Varje 

intervju inleddes med allmänna frågor i syfte att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma 

och lättare kunde dela med sig av sina erfarenheter kring kunskapsdelning på ett avslappnat 

sätt. 

 

I samband med att en intervjuförfrågning skickades ut till respondenterna, beskrevs även 

studiens syfte och frågeställning. Ett önskemål från respondenternas sida var att få tillgång till 

intervjufrågorna, för att kunna förbereda sig innan intervjun. Vi valde att endast skicka 

övergripande frågor för att minska risken att få inövade svar och öka chansen att få ett 

flytande samtal som kunde ge utrymme för följdfrågor. I samråd med respondenterna spelades 

intervjuerna in, i syfte att dokumentera det som sades under intervjuerna.  

 

3.4 Urval av företag och respondenter  
Denna studie har genomförts på tre IT-konsultbolag som har mellan 13–40 anställda och som 

är verksamma inom IT-branschen. Dessa IT-konsultbolag kan ses som mindre verksamheter 

men problematiken kring kunskapsdelning är densamma som i medelstora och stora 

verksamheter. Möjligtvis kan den interna problematiken se annorlunda ut i de större 

verksamheterna med fler anställda. Men eftersom vi genom studien i första hand vill förstå 

nätverket med dess aktörer och transaktioner, var det lättare att identifiera dessa i mindre 

verksamheter  

 

Valet av IT-konsultbolag har utgått från att tjänsterna som IT-konsultbolagen levererar bygger 

på teknik som de själva inte har utvecklat. IT-konsultbolagen valdes för att dessa 

verksamheter är beroende av kunskap som kommer utifrån och som skall tillämpas i andra 
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verksamheter, i denna studie som systemleverantör och kund. Därmed kunde vi anta att 

nätverk blir viktiga och centrala för IT-konsultbolagens överlevnad och detta beroende ökar 

därmed chanserna att kunna identifiera och analysera nätverket betydelse. Meyers (2013) 

rekommenderar för kvalitativa studier att intervjua respondenter med olika perspektiv. 

Studien har därför genomförts med respondenter som har olika befattningar i varje IT-

konsultbolag med syfte att skapa förståelse för kontexten i varje nätverk.  

 

För att fånga kunskapsdelande transaktioner i det dagliga arbetet valdes tre respondenter för 

respektive nätverk; seniorkonsult eller juniorkonsult, systemleverantör, och kund till IT-

konsultbolaget ut. För att kunna skapa en förståelse för strategin inom verksamheten för hur 

kunskap hanteras och delas valdes även en respondent med strategisk position ut för 

respektive nätverk; projektledare eller VD. För att identifiera respektive nätverk följde studien 

aktörer inom IT-konsultbolaget, först kontaktades en respondent med strategisk position samt 

en seniorkonsult eller juniorkonsult inom verksamheten. När respondenterna inom IT-

konsultbolaget bekräftat intervjuerna, kunde systemleverantör och kund i varje nätverk 

kontaktas. Det var viktigt för studien att kund och systemleverantör hade koppling till 

respektive IT-konsultbolag. I tabellen nedan redovisas information om respondenterna och 

typ av intervju (tabell 1).  

 
Tabell 1. Intervjuöversikt. 

IT-konsultbolag/ 

Nätverk 

Respondent Befattning Typ av intervju Tid 

 A1 Juniorkonsult Personintervju 40 min 

A A2 Projektledare Personintervju 50 min 

 A3 Systemleverantör Telefonintervju 25 min 

 A4 Kund Telefonintervju 25 min 

 B5 Seniorkonsult Personintervju 30 min 

B B6 VD Personintervju 45 min 

 B7 Systemleverantör Telefonintervju 20 min 

 B8 Kund Telefonintervju 25 min 

 C9 Juniorkonsult Personintervju 45 min 

C C10 VD Personintervju 45 min 

 C11 Systemleverantör Telefonintervju 25 min 

 C12 Kund Telefonintervju 20 min 

  

3.5 Analysmetod  
För att kunna förstå och utnyttja värdenätverkets fulla potential kan en värdenätverksanalys 

utföras (Allee, 2008). En värdenätverksanalys innebär att kartlägga värdenätverk, ingående 

aktörer, transaktioner och värdeutbyten (Allee, 2008; Ojala & Tyrväinen, 2011). Enligt Fejes 

och Thornberg (2014) är varje kvalitativ studie unik och därmed även studiens analysarbete. 

För denna studie valde vi att göra en vädenätverksanalys som ansågs passande för att kunna 

besvara studiens frågeställning.  

 

Efter att studiens intervjuer genomförts transkriberades de inspelade intervjuerna i syfte att 

lättare kunna arbeta och tydliggöra det empiriska materialet. Transkribera data innebär att 

försöka förstå och identifiera vad och hur respondenterna uttrycker sig under intervjuerna 

(Fejes & Thornberg, 2014). De tolv intervjuerna som genomförts i denna studie genererade 

mycket data och för att sortera det transkriberade materialet valde vi att koda materialet. Att 

koda materialet innebar för denna studie att reducera mängden material till en mer hanterbar 

mängd. Varje kod representerade ett ord, en mening eller ett stycke av det transkriberade 



 11 

materialet som sedan analyserades och tolkades (tabell 2). Koderna grundade sig i begrepp 

som var återkommande i det empiriska materialet, men även till viss del begrepp som fanns i 

intervjuguiden och därmed kan kopplas till litteraturen.    

 
Tabell 2. Exempel på kodning 

Transkriberad text  Kodning  

“Sedan har de äldre konsulterna i 

företaget ett ansvar att ta hand om, 

överföra kunskap och ta med de yngre 

konsulterna ut till kund” 

 

Mentorskap 

”Intresse styr mycket och vissa har en 

fallenhet för kodning så får de göra 

det” 

 

Intresse styr arbetsuppgifter 

 

För att identifiera och skapa teman utgick vi från det empiriska materialet som tidigare 

kodats. Teman skapades genom att finna gemensamma mönster mellan de olika 

respondenterna som var relevanta för studien. Teman som identifierades utifrån hur kunskap 

delas i nätverken var; dokumentation, samarbeten, utbildning samt interna och externa möten. 

Dessa teman presenteras som rubriker i studiens resultatkapitel.  

 

Analysarbetet fortsatte med att analysera dessa teman vilket ledde till visualiseringar av 

värdenätverken som ritades upp. Därmed kunde aktörer och transaktioner identifieras. Vidare 

analyserade nätverkens olika delar i syfte att förstå värdeskapandet vilket resulterade i 

värdeutbyten. Aktörerna visualiserades med runda ringar, transaktionerna med pilar mellan de 

olika aktörerna samt värdeutbyten som text i anslutning till pilarna. I studiens resultatkapitel 

presenteras visualisering av varje IT-konsultbolags nätverk som var resultatet av 

värdenätverksanalysen.  

 

Genom värdenätverksanalysen skapade studien en förståelse för hur olika transaktioner länkas 

samman vilket gav ett perspektiv på hur interna och externa aktörer deltar i delningen av 

kunskap. Studiens analyskapitel struktureras utifrån de tre grundläggande elementen för 

värdenätverksanalys; aktörer, transaktioner och värdeutbyte samt identifierade hinder för 

kunskapsdelning. Analysarbetet utfördes som en iterativ process för att säkerställa att 

materialet som valdes ut var relevant för studien. Analysen genomfördes på samtliga IT-

konsultbolag som helhet för att förstå kontexten i respektive nätverk. Värdenätverksanalysen 

utgick ifrån författaren Allees (2008) ramverk men vårt tillvägagångssätt kan ses som en 

förenklad version.  

 

3.6 Metoddiskussion   
Denna studie förhåller sig till och vägleds av Tracys (2010) kvalitetsaspekter inom kvalitativ 

forskning. Kvalitetsaspekterna gav oss stöd i att kvalitetssäkra studiens genomförande, där tre 

av aspekterna har varit centrala för studien  

 

3.6.1 Relevant ämne  

Enligt Tracy (2010) skall studien beröra ett relevant och aktuellt ämne, vilket kan identifieras 

från tidigare forskning. I studien har tidigare forskning inom Knowledge Management och 

nätverksteori använts för att identifiera problem, förtydliga begrepp och stärka studiens 

trovärdighet. Studien har tagit hänsyn till att kunskapsområdet Knowledge Management är ett 

brett ämnesområde och därför har endast aspekter tagits med som är relevanta för att kunna 

besvara studiens frågeställning. Forskning inom området använder kunskap och kompetens 
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delvis som utbytbara begrepp, delvis med olika definitioner. Därför har studien gjort ett 

avvägande att endast använda begreppet kunskap för att förenkla beskrivningen av 

kunskapsområdet.  

 

3.6.2 Rika och stringenta beskrivningar  

Genom att samla in empiriskt material från tolv olika respondenter på tre IT-konsultbolag har 

studien utgått ifrån ett rikt empiriskt material. Detta gjordes för att skapa en så rik bild som 

möjligt för att stärka studies pålitlighet. Enligt Tracy (2010) skall inte ett fenomen förenklas 

utan presenteras utifrån dess komplexitet. Genom att visualisera värdenätverket har 

komplexiteten kunnat presenteras i form av bilder. Bilderna har varit detaljerade och beskrivit 

hur kunskap delas inom nätverken mellan aktörer. Studien har varit stringent genom att ha 

samma antal respondenter kopplade till respektive nätverk, samt att respondenterna har 

representerat; kund, systemleverantör, konsult och VD eller projektledare inom varje studerat 

nätverk. En annan aspekt hade varit att ge kunden och systemleverantören mer utrymme i 

studien. I denna studie har både kund och systemleverantör haft en kompletterande roll, för att 

kunna bekräfta eller motsäga det som konsulterna, VD eller projektledare har berättat. 

Kunden och systemleverantörens kompletterande roll i studien kommer speglas i både 

resultatkapitel och analyskapitel då dessa respondenter inte fått lika stort utrymme.  

 

3.6.3 Ärlighet och transparens  

Enligt Tracy (2010) är det viktigt att studiens metodval och tillvägagångssätt bygger på ett 

ärligt och transparent förhållningssätt. Därför beskrivs studiens genomförande detaljerat och 

ärligt, med utmaningar och val som gjordes under studien. Det fanns en del praktiska 

utmaningar med att hitta respondenter som hade koppling till respektive IT-konsultbolag. 

Studien utgick från IT-konsultbolag, som en mellanhand, därmed kunde ett antagande göras 

att IT-konsultbolaget deltar i ett nätverk. För att få tag i rätt systemleverantör och kund till 

respektive IT-konsultbolag gjordes sökningar på respektive hemsida. Där fanns information 

om både befintliga kunder samt vilket affärssystem som IT-konsultbolaget var återförsäljare 

av.  

 

Studien berör ämnen som kunskap och relationer vilket kan vara känsligt, eftersom det kan 

påverka respondentens svar och studiens trovärdighet. Därför var det viktigt att skapa en god 

relation mellan forskare och respondenten så att respondenterna känner förtroende att dela 

med sig av sin information. I vår studie var det svårt att veta hur kontakten gentemot kunden 

skulle ske. Det kan vara känsligt för verksamheter att dela med sig av information av sina 

kunder och vi var måna om att varken kunderna eller IT-konsultbolagen skulle känna att vi 

utnyttjat deras relation.  

 

Eftersom studien har ett organisatoriskt perspektiv har systemleverantör och kund inte 

identifierats på individnivå. Det finns en medvetenhet om att studien hade kunnat se 

annorlunda ut om aktörernas relation hade kartlagts på individnivå, till exempel om studien 

enbart hade utgått ifrån respondenter som har en relation till varandra och träffas regelbundet. 

Studiens resultat hade säkerligen sett annorlunda ut, då vi kommit åt mer av den implicita 

individuella kunskapsdelningen.   

 

3.7  Etiska överväganden    
Studien har haft ett etiskt förhållningssätt genom att ta ansvar för studiens genomförande, 

människor som studeras och hur resultatet kommer att användas. Därför har studien vid 

planering och utförande utgått från vetenskapsrådets riktlinjer (2002). Vetenskapsrådets 
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riktlinjer grundar sig i individskyddskravet som är indelat i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenter och de som berörs av 

forskningen om dess syfte (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i studien informerades 

om syftet med studien, hur intervjuerna skulle gå till samt hur det insamlade materialet skulle 

hanteras. Respondenterna informerades också om att studien kommer att publiceras i DIVA.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagande i studien har rätt att själva bestämma över dess 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna gav samtycke till att spela in 

intervjuerna i syfte att kunna transkribera materialet. Respondenterna har också informerats 

att de själv bestämmer om de vill delta i studien, hur länge de vill delta och på vilka villkor de 

deltar.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagande i studien skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras så att inte obehöriga får tillgång till 

materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Därför är alla respondenter i denna studie anonyma i syfte 

att skydda deras identitet och det insamlade empiriska materialet har förvarats säkert av 

studiens författare. Men respondenterna har också informerats om att det finns en risk att 

medarbetare eller andra inom företaget kan identifiera de deltagande respondenterna och på så 

sätt kunna se vad de har sagt.  

 

Samtidigt informerades respondenterna också om att materialet från intervjuerna endast 

kommer att användas i syfte till denna studie, eftersom nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att studien har informerat respondenterna om dessa riktlinjer 

kan ett förtroende skapas. Har inte respondenterna förtroende för studien finns det risk för att 

respondenterna inte är ärliga i sina svar med rädsla att deras åsikter skall bli offentliga.   
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4 Resultat   
I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökning som genomförts. 

resultatet för varje IT-konsultbolag inleds med en kort beskrivning av respektive IT-

konsultbolag samt en visualisering i form av ett nätverk (figur 1,2,3). Visualiseringarna av 

nätverken innefattar identifierade aktörer, transaktioner och värdeutbyten. Efter varje 

nätverk följer en text som beskriver IT-konsultbolagens transaktioner och värdeutbyten.  

 

4.1 Nätverk A  
IT-konsultbolag A arbetar främst mot små och medelstora företag inom 

tillverkningsbranschen och är återförsäljare av affärssystemet Pyramid.  

• Respondent A1 arbetar som juniorkonsult och har två års erfarenhet av konsultyrket. 

• Respondent A2 arbetar som projektledare och har även sju års erfarenhet av konsultyrket.   

• Respondent A3 arbetar som supportchef hos leverantören som tillhandahåller affärssystem 

för IT-konsultbolag A 

• Respondent A4 är systemansvarig på ett företag som har köpt konsulttjänster från IT-

konsultbolag A 

 

 
Figur 1. Visualisering av IT-konsultbolag A nätverk. 

 

4.1.1 Dokumentation   

Dokumentation är viktigt förklarar projektledare A2 och berättar att inom varje projekt finns 

det avsatt tid för att konsulterna skall kunna dokumentera sitt arbete. Konsult A1 anger två 

anledningar till att dokumentation i vissa fall brister. Den ena anledningen är tidsbrist som gör 

att konsulten inte hinner dokumentera. Den andra anledningen, som är vanligast bland seniora 

konsulter, är att de är så uppbokade med kunder att de ibland slarvar med att dokumentera.  

 

För att få tillgång till dokumentationen förklarar konsult A1 att det finns ett gemensamt IT-

stöd där alla dokument hanteras och sparas. IT-stödet kallas SharePoint och där sparas alla 

dokument i mappar indelade efter kunder. Dessa mappar innehåller kundinformation och 

lösningar för den specifika kunden. Samtidigt så dokumenteras också projekten i ett 
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ärendesystem, där tidrapporteringen sker för varje projekt, berättar konsult A1. Denna 

dokumentation innehåller all projektinformation men sparas dock inte efter att projektet är 

avslutat. Vidare berättar konsult A1 att dokumentationen underlättar arbetet med den kan vara 

svår att hitta.  

 

“Det finns många utmaningar med dokumentationen, vad som ska dokumenteras, vem som 

ska skriva det och framför allt vart det ska sparas” - Projektledare A2 

 

Detta beror på att strukturen för dokumentation är uppbyggd efter kundernas namn, detta 

innebär att det kan vara svårt att hitta specifika lösningar och anpassningar, vilket bekräftas av 

projektledare A2. 

 

4.1.2 Samarbete  

Projektledare A2 förklarar att de jobbar i projektteam för att kunna dela på ansvaret om 

kunden. Tidigare arbetade verksamheten med kundansvar, vilket innebar att en konsult hade 

ansvar för en kund. Projektledare A2 berättar att arbetet i team har resulterat i att “min kund” 

känslan försvinner och detta leder till att kompetensen inom verksamheten finns kvar. Genom 

att arbeta i projektteam i stället för att ha kundansvar blir inte verksamheten lika sårbar, 

förklarar projektledare A2. Sårbarheten minskar genom att det alltid är minst två som arbetar 

med samma kund, om exempelvis en konsult är sjuk, eller skulle säga upp sig blir inte 

verksamheten påverkad i samma utsträckning som tidigare. Arbetet i projektteam leder också 

till att problemlösningen sker internt och att kompetensen inom verksamheten utnyttjas 

maximalt, genom att konsulterna kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter, berättar 

projektledare A2. Konsult A1 berättar också att arbetet i team tillför mycket till 

verksamheten. Vidare berättar konsult A1 att tidsbristen ibland kan resultera i en snabb 

lösning på ett problem, utan någon vidare diskussion kring problemet.  

 

Ett annat samarbete inom verksamheten är mellan juniora och seniora konsulter, berättar 

projektledare A2. Seniora konsulter har mer erfarenhet och finns tillgängliga för de juniora 

konsulter som inte har arbeta lika länge. De seniora konsulterna kan bidra med erfarenhet, 

kunskap och lösningar genom mentorskap tillsammans med de juniora konsulterna, berättar 

projektledare A2. Konsult A1 berättar att mentorskapet är positivt och lyfter fram att det är 

skönt att ha någon att fråga och luta sig tillbaka på. Genom möten med mentorerna skapas tid 

för samtal, frågor och planering vilket ger en trygghet i utvecklingen som konsult. 

Projektledare A2 bekräftar detta men förklarar också att alla konsulter har en mentor oavsett 

hur mycket erfarenhet konsulten besitter.  

 

För att rekrytera juniora konsulter använder sig IT-konsultbolaget av samarbeten med 

högskolor. Vidare berättar projektledare A2 att de har representanter i ledningsgrupper på 

olika högskolor för att kunna vara med och diskutera vilken kompetens som behövs på 

marknaden. Samarbetet med högskolorna har genererat att IT-konsultbolaget har kunnat 

rekrytera studenter som gjort sin praktik under sin utbildning, vilket senare har resulterat i en 

anställning.  

 

För att kunna säkerställa kunskapen inom verksamheten krävs samarbete med 

systemleverantören förklarar projektledare A2. Systemleverantören ställer krav på 

konsultbolaget att de har tillräcklig kunskap för att kunna arbeta med systemet, berättar 

systemleverantör A3. Vidare berättar systemleverantör A3 att de tillhandahåller support och 

kunderna kan välja om de vill kontakta IT-konsultbolaget eller systemleverantören. Det blir 

ett ställningstagande som kunden får ta, systemleverantören tar inte betalt för sin support men 
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har inte samma kunskap om den specifika kunden som IT-konsultbolaget har. Kund A4 

bekräftar att de alltid kontaktar IT-konsultbolaget när de stöter på problem eller har frågor om 

systemet. Konsulterna kan alltid komma med någon form av problemlösning samt 

information om nyheter i affärssystemet, berättar kund A4. Detta bekräftas av konsult A1 som 

berättar att samarbetet med kunderna ger marknadsinsikt och värdefull kunskap som kan 

användas i kommande projekt. Systemleverantör A3 berättar vidare att både kunderna och IT-

konsultbolagen bidrar med marknadsinsikt i form av idéer och önskningar vilket 

systemleverantören kan använda i sitt utvecklingsarbete av systemet.  

 

“Genom vår support hjälper vi inte bara kunderna och konsulterna framåt i deras dagliga 

arbete, för oss innebär det en guldgruva av idéer för framtida systemförbättringar” - 

Systemleverantör A3 

 

Det sker även ett samarbete mellan IT-konsultbolag och dess kunder, konsult A1 berättar att 

mycket av kunskapen finns ute i kundorganisationerna. Genom att praktiskt arbeta hos kund 

samlar konsulten på sig kunskap om olika arbetssätt, där kunden kommer krav till IT-

konsultbolaget. IT-konsultbolaget svarar på kundens krav och behov genom att bidra med 

olika typer av problemlösningar. Problemlösningarna dokumenteras sedan genom att 

konsulterna rapporterar vad som gjorts i kundorganisationen, berättar konsult A1.  

 

4.1.3 Utbildning 

Projektledare A2 beskriver arbetet på konsultbolaget som krävande och att konsulterna skall 

kunna mycket. Vidare förklarar projektledare A2 att det är svårt att få tag i rätt kompetens och 

att det inte finns många utbildningar för att bli konsult. Många konsulter har exempelvis 

ekonomisk utbildning istället. Det blir därför viktigt att verksamheten kan tillhandahålla 

utbildning för de nyanställda och samtidigt behålla och utveckla kunskapen hos alla anställda 

inom verksamheten. Det är svårt att rekrytera och lära upp konsulter berättar projektledare 

A2, det tar tid och kostar mycket pengar.  

 

Nyanställda konsulter får också en inledande utbildning som systemleverantören står för, i 

syfte att säkerställa kunskapen hos konsulterna som säljer deras affärssystem, berättar 

systemleverantör A3, projektledare A2 och konsult A1. Projektledare A2 förklarar att de 

skickar så många konsulter som möjligt på utbildning hos systemleverantören, för att inte 

riskera att konsulter filtrerar innehållet så att information försvinner på vägen. Mellan 

utbildningarna finns det tillgång till handböcker för affärssystem där konsulterna kan ta del av 

viktig information, berättar konsult A2. För att bibehålla och utveckla kunskapen hos IT-

konsultbolaget berättar systemleverantör A3 att de skickar ut ett utbildningsprogram i början 

av året där de presenterar alla utbildningar som finns att tillgå. Vidare arrangerar 

systemleverantören en årlig konferens samt konsultdagar för att presentera nyheter. 18 Utöver 

systemleverantörens utbildningar har IT-konsultbolaget interna utbildningar för att utnyttja 

och sprida den kunskap som finns inom företaget, berättar projektledare A2.  

 

“Internutbildning kan handla om att en person är riktigt duktig på Excel och håller en 

utbildning för de anställda i detta” - Konsult A1 

 

4.1.4 Interna och externa möten  

IT-konsultbolag A har en organisationskultur som präglas av mycket möten vilket bidrar till 

kunskapsdelning inom verksamheten. Konsult A1 och projektledare A2 pratar båda om 

verksamhetens veckomöten där alla medarbetare deltar. Mötenas funktion är enligt 

projektledare A2 att planera och överblicka verksamhetens kommande och pågående projekt 
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samt att kunna dela idéer och lösningar med varandra. Konsult A1 förklarar också att 

medarbetarna på veckomötet kan ställa frågor och diskutera olika projekt. Samtidigt är 

mötena ett bra tillfälle att visa exempel på hur dokumentation kan se ut och sparas. Under de 

dagar då veckomötena hålls är konsulterna inne på kontoret förklarar konsult A1. Då är alla 

konsulter fria för bokning av olika möten. Projektledare A2 berättar att kommunikationen 

vanligtvis sker genom planerade möten och det finns en oskriven regel att medarbetare inte 

pratar om jobb på rasterna. Konsult A1 beskriver också att kommunikationen sker via möten 

men samtidigt berättar att om en konsult kräver snabb information är det bara att gå ut i 

korridoren och fråga någon.  

 

Både konsult A1 och kund A4 berättar att de flesta kundmöten sker på distans, vidare 

förklarar kund A4 att detta är en stor fördel genom att det blir både tidseffektivt och 

kostnadseffektivt. Genom att kunna arbeta med redskap som mail och TeamViewer förklarar 

kund A4 att det skapas en bra kommunikation med konsulterna.  

 

“De flesta möten med konsulterna sker på distans och det underlättar mycket eftersom vi kan 

få snabb respons på problem som har uppstått.”-Kund A4 

 

Projektledare A2 förklarar att det är ett nytt arbetssätt som tillåter konsulterna att samla in 

information ute hos kunden, för att sedan arbeta tillsammans på kontoret. Tidigare har mycket 

av arbetet skett ute hos kund och genom det nya arbetssättet upplever kunden att arbetet får en 

högre kvalitet. Arbetssättet innebär också att konsulterna är indelade i ansvarsområden 

eftersom de inte kan lära sig allt. Ansvarsområdena är styrda av konsulternas intresse, 

erfarenhet och utbildning. Projektledare A2 berättar att konsulterna blir duktigare om de får 

utföra arbetsuppgifterna efter intresse och genom repetition.  

 

4.2 Nätverk B  
IT-konsultbolag B arbetar främst mot små och medelstora företag inom alla branscher och är 

återförsäljare för affärssystemet SAP Business One.  

 

• Respondent B5 arbetar som seniorkonsult och har 14 års erfarenhet av konsultyrket.   

• Respondent B6 arbetar som VD och var den som grundade verksamheten.  

• Respondent B7 arbetar som försäljningschef hos leverantören som tillhandahåller 

affärssystem för IT-konsultbolag B 

• Respondent B8 är systemansvarig på ett företag som har köpt konsulttjänster från IT-

konsultbolag B 
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Figur 2. Visualisering av IT-konsultbolag B nätverk. 

 

4.2.1 Dokumentation  

Konsult B5 berättar att dokumentation sker till kunden men väldigt begränsat eftersom 

kunden inte vill betala för det. Dokumentationen sker endast vid speciella anpassningar i 

affärssystemet och detta måste kunden betala för. En anledning enligt konsult B5 till att 

kunden inte vill betala för dokumentationen är att de arbetar med ett stort affärssystem, vilket 

innebär att det finns mycket information i elektroniska bibliotek som Youtube och Google att 

tillgå. IT-konsultbolaget uppmanar också sina konsulter att använda dessa elektroniska 

bibliotek som hjälpmedel.  

 

VD B6 förklarar att kunden inte ser något värde i dokumentationen, men att den skapar värde 

för IT-konsultbolaget. Värdet som dokumentationen bidrar med är kunskap i form av 

lösningar som kan användas i andra projekt. VD B6 belyser vidare vikten av att IT-

konsultbolaget bör dokumentera mer och bli bättre på att få kunden att inse värdet med 

dokumentationen.  

 

Den interna dokumentationen för IT-konsultbolaget är strukturerad med kundmappar som 

sparas i ett molnbaserat IT-stöd. Här kan både IT-konsultbolaget och kunden komma åt all 

dokumentation. Men kunden har bara tillgång till dokumentationen i implementationsfasen 

sedan stänger vi den kopplingen, berättar konsult B5.  

 

4.2.2 Samarbete  

Det interna samarbetet som sker i verksamheten förklarar konsult B5 och VD B6 som 

mentorskap. Konsult B5 berättar att de arbetar med mentorskap inom verksamheten för att 

kunna stödja nya juniora konsulter. De juniora konsulter kan komma med frågor till de 

seniora konsulterna som hjälper till med lösningar till kunden, berättar konsult VD B6. IT-

konsultbolaget arbetar nästan alltid två i varje projekt vilket bildar ett projektteam, berättar 

VD B6. Konsult B5 förklarar att seniorkonsulterna gärna delar med sig av sin kunskap annars 

finns det ingen som kan avlasta dem. Vidare berättar konsult B5 att de försöker ha minst två 

konsulter inom varje ansvarsområde för att minska sårbarheten inom verksamheten. Om en 

seniorkonsult slutar försöker de anställa en medarbetare som har likvärdig kunskap, det går 

inte bara anställa juniora konsulter, förklarar VD B6. VD B6 berättar att de arbetar med 

provision som ett sätt att uppmuntra seniorkonsulterna att dela med sig av sin kunskap. 
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Eftersom IT-konsultbolaget debiterar per timme får konsulter dubbel timtaxa när de hjälper 

och utbildar en juniorkonsult, berättar VD B6. Verksamheter måste hitta ett system som alla 

tjänar på, vilket IT-konsultbolaget har gjort. Den som vill ha hjälp får hjälp och kunskap 

medan den som hjälper får extra timmar. De seniora konsulterna har ett ansvar att ta med 

juniora konsulter ut till kund. VD B6 berättar vidare att IT-konsultbolaget försöker att arbeta 

om sin affärsplan för att kunna fakturera kunden månadsvis istället för per timme. Ett 

drömscenario för verksamheten hade varit att öka andelen månadsfakturering, vilket kan 

resultera i att konsulterna inte enbart behöver lägga tid på att hjälpa kunden. Konsulterna kan 

då även fokusera på att utveckla sin och medarbetares kunskap utan att missa debiterbara 

timmar.  

 

Kunden har krav på IT-konsultbolaget och är ofta väldigt pålästa. Kunderna kan fråga efter 

saker som IT-konsultbolaget ännu inte har kunskap om, berättar konsult B5. Kund B8 

bekräftar detta vid intervjun och beskriver att de vid vissa tillfällen kommer med idéer och 

tankar som IT-konsultbolaget inte har hört talas om. Detta gör att kunden blir en 

inspirationskälla för konsulten som inhämtar ny kunskap på marknaden för att tillgodose 

kundens behov och krav. 

 

“De blir en annan relation med de kunder som är pålästa eftersom vi kan ha en diskussion 

kring affärssystemet”- konsult B5 

 

Med nya kunder sker det inledande arbetet främst hos kunden men efter implementationen av 

affärssystemet sker kontakten främst på distans, berättar konsult B5. Kund B8 bekräftar att 

vanligtvis sker kommunikation via mail eller uppkoppling med Team Viewer. Team Viewer 

ger möjlighet för konsulten att arbeta i systemet, samtidigt som kunden kan se och berätta om 

problemet. Vidare berättar kund B8 att de inte har någon kontakt med systemleverantören 

utan det sker via IT-konsultbolaget. Konsult B5 och systemleverantör B7 bekräftar att all 

kontakt med kunderna sker via IT-konsultbolaget och kunderna inte har någon kontakt med 

systemleverantören. 

 

“Vi lägger över allt som berör affärssystemet på IT-konsultbolaget och kan de inte lösa 

problemet är det upp till dem att kontakta systemleverantören” - kund B8 

 

Systemleverantör B7 förklarar även att supporten är till för IT-konsultbolaget och inte för 

deras kunder. Systemleverantören har forum där konsulterna kan få tips och råd av andra 

konsulter som arbetar med samma affärssystem. Genom årliga konferenser med 

systemleverantören kan konsulterna som deltar “nätverka” och hittar nya kontakter, berättar 

VD B6. IT-konsultbolaget har också en fördel med att kunna ingå i allianser med konsulter i 

andra länder som arbetar med samma affärssystem, förklarar VD B6. Det blir det för mycket 

konkurrens mellan de IT-konsultbolag som har samma systemleverantör och som verkar inom 

Sveriges gränser. Den bästa personen att fråga är en person som arbetar med samma 

affärssystem och det spelar ingen roll vart i världen den sitter, berättar VD B6. IT-

konsultbolaget har ett nära samarbete med systemleverantören. IT-konsultbolaget får kunskap 

om affärssystemet och systemleverantören får duktiga konsulter som kan sälja deras licenser, 

samt att de bidrar med marknadsinsikt berättar VD B6. IT-konsultbolaget har även ett nära 

samarbete med ett utvalt program på en högskola. Samarbetet med högskolan är viktigt 

eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens för konsultyrket förklarar konsult B5. VD B6 

berättar också att de gärna anställer personer med högskoleutbildning. Högskoleutbildningen 

ger vissa grunder vilket gör att konsulterna kan ta till sig ny information, hantera information, 

hantera projekt samt driva och utveckla sig själv.  
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4.2.3 Utbildning  

 IT-konsultbolaget arbetar för att alla skall ha en bred baskompetens, men även rikta in sig på 

ett expertisområde, berättar VD B6. Därför är arbetsområdena uppdelade på intresse, 

erfarenhet och kunskap förklarar både konsult B5 och VD B6. Konsult B5 berättar vidare att 

de inom verksamheten behöver en mix av olika kompetenser för att kunna tillgodose kundens 

behov. IT-konsultbolaget uppmuntrar alla inom verksamheten att läsa branschinriktade 

tidskrifter för att vara uppdaterad om trender och få inspiration om vad som händer inom 

branschen, berättar VD B6. Vidare berättar VD B6 att det är viktigt för en konsult att kunna 

hitta rätt information snabbt, det gäller att knyta kontakter i sitt nätverk med rätt personer som 

är duktiga. 

 

“En skicklig konsult är inte den som kan mest utan den som kan leverera mest kunskap, du 

måste vara duktig på att hitta kunskapen” - VD B6 

 

I utbildningssyfte är det bra att åka två konsulter på uppdrag. Utbildningen innebär att den 

juniora konsulten utför arbetet med övervakning från en seniorkonsult. Det kan ta längre tid 

men det blir värdefullt i längden förklarar VD B6. Men processen med att ställa frågor måste 

balanseras eftersom det kan vara ett problem att bli störd i arbetet hela tiden. IT-

konsultbolaget har därför skapat tysta rum där konsulter kan sitta för sig själva och behöver 

inte svara på frågor från andra medarbetare. Men sitter konsulten ute i det öppna 

kontorslandskapet är det fritt fram att ställa frågor, förklarar VD B6. Juniorkonsulter brukar 

börja i supporten för att lära sig grunderna inom affärssystemet samt att hitta sitt 

ansvarsområde, berättar VD B6. Konsult B5 berättar att de skickar alla juniora konsulter på 

certifieringskurs, vilket innebär att de lär sig affärssystemet och dess basfunktioner. Eftersom 

IT-konsultbolaget har ett tätt samarbete med systemleverantören bjuder de på 

grundutbildningen vilket bekräftas av systemleverantör B7. Utbildningen hos 

systemleverantören visar endast basfunktionerna men kunderna använder affärssystemet olika 

beroende på behov och verksamhet förklarar konsult B5. Kundens unika arbetssätt och 

processer går inte att lära ut, utan det krävs erfarenhet av konsulterna. Efter utbildningen hos 

systemleverantören har konsulterna tillgång till utbildningsmaterialet. Handboken med 

utbildningsmaterial är ett bra uppslagsverk, berättar konsult B5. Systemleverantör B7 berättar 

att konsulterna kontinuerligt måste gå på utbildningar hos dem för att behålla sina licenser, 

vilket bekräftas av konsult B5. 

 

“Du får som samarbetspartner lägga ner mycket tid på att utbilda och behålla 

certifieringsnivåer. Det är inte helt billigt, för konsultbolaget måste investera både tid, 

resurser och rena pengar” - Systemleverantör B7 

 

Systemleverantör B7 berättar även att deras produkter kräver hög kunskap och därför måste 

certifieringen upprätthållas. Kund B8 berättar att IT-konsultbolaget håller utbildningar i 

systemet och presenterar nyheter i affärssystemet. Nyheterna presenteras i nyhetsmail och på 

utbildningsdagar som IT-konsultbolagen håller i. Kund B8 berättar också att konsulterna i 

stort sett alltid kan besvara frågorna annars ber de att återkomma. Systemleverantör B7 

berättar att de ofta kommer med nyheter i affärssystemet och kräver att deras återförsäljare 

håller sig uppdaterade, vilket bekräftas av konsult B5. Systemleverantören skickar ut ett 

dokument med “releasenotes” och nya uppdateringar, som alla konsulter prenumererar på. 

Det är viktigt att utnyttja systemleverantören som kunskapskälla, “de kan sina saker” och de 

kan hjälpa konsulterna, berättar VD B6. Genom årliga konferenser med systemleverantören 

kan konsulterna som deltar “nätverka” och hittar nya kontakter, berättar VD B6. IT-
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konsultbolaget har också en fördel med att ha samarbete med konsulter i andra länder som 

arbetar med samma systemleverantör, förklarar VD B6. Det blir det för mycket konkurrens 

mellan de IT-konsultbolag som har samma systemleverantör och som verkar inom Sveriges 

gränser. 

 

4.3 Nätverk C 
 IT-konsultbolag C arbetar främst mot små och medelstora företag inom byggbranschen och 

är återförsäljare för affärssystemet VISMA. 

 

• Respondent C9 arbetar som juniorkonsult och har två års erfarenhet av konsultyrket.  

• Respondent C10 arbetar som VD och har sedan tidigare lång erfarenhet inom konsultyrket. 

• Respondent C11 arbetar som försäljningschef hos leverantören som tillhandahåller 

affärssystem för IT-konsultbolag C 

• Respondent C12 är IT-chef på ett företag som har köpt konsulttjänster från IT-konsultbolag 

C.  

 

 
Figur 3. Visualisering av IT-konsultbolag C nätverk. 

 

4.3.1 Dokumentation  

Kundinformationen sparas i mappar som är strukturerade efter kundernas namn, men 

dokumentationen är bristfällig, berättar konsult C9. Vidare berättar VD C10 att de inom 

verksamheten pratar mycket om dokumentationens betydelse, det finns mycket att förbättra 

inom dokumentationen för att det skall kunna användas som en kunskapsbank. Hård 

arbetsbelastning bidrar till att medarbetare har information och kunskap som de inte hinner 

dela med sig av. Konsult C9 berättar att det saknas ett bra system eller rutin för att spara och 

dela kunskapen. Vidare berättar konsult C9 att hon dokumenterar mycket för egen del, som 

endast hon kan ta del av. Projektbanken är ett annat verktyg där informationen sorteras efter 

pågående och avslutande projekt, berättar VD C10. Konsult C9 ansåg att det är lättare att 

fråga en seniorkonsult än att leta i projektbanken. Både konsult C9 och VD C10 är 

övertygande om att tidsaspekten spelar roll vid bristande dokumentation, men det slår tillbaka 

vid senare tillfälle. IT-konsultbolaget räknar inte med tid för dokumentation i sina projekt, 

vilket kan förklaras av den hårda konkurrensen samt att det är svårt att ta betalt för 

dokumentationen, berättar VD C10. Samtidigt förklarar konsult C9 att en bättre struktur på 
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dokumentationen kan spara mycket tid för alla inom verksamheten. Kund C12 berättar att de 

har en medarbetare som agerar superuser inom verksamheten, som har all kontakt med IT-

konsultbolaget. Vidare berättar kund C12 att det är lättare för båda parter om det är ett fåtal 

personer som håller kontakt med varandra. Kunden har ingen kontakt med systemleverantören 

berättar kund C12 utan all kontakt sker med IT-konsultbolaget. Därför ställs det höga krav på 

att konsulterna skall kunna lösa de problem som uppstår, berättar kund C12.  

 

“Generellt sätt så dokumenterar konsultbolaget bara för sin egen del, och vi dokumenterar 

för vår del” - Kund C12  

 

4.3.2 Samarbete  

Mycket av arbetet sker på kontoret men möjligheter att göra ett bättre jobb samt 

merförsäljning kan ske när konsulterna arbetar ute hos kund. Behovsbilden blir tydligare, 

konsulterna får insikt i kundorganisationen och det blir lättare att skapa relationer genom att 

vara ute hos kund, berättar VD C10. Konsult C9 berättar att en vanlig dag kan innehålla 

kundbesök för att samla in material som sedan tas med till kontoret. Genom att ta med 

materialet till kontoret kan flera medarbetare hjälps åt för att kunden ska få den bästa 

lösningar, berättar konsult C9. VD C10 berättar att de använder skuggning som en form av 

mentorskap, vilket innebär att en juniorkonsult följer med en seniorkonsult och observerar 

samt ställer frågor under arbetets gång. Vid nästa tillfälle arbetar den juniora konsulten själv 

men med övervakning av den seniora konsulter och vid det tredje tillfället utför den juniora 

konsulter arbetsuppgiften själv. Arbetet sker ofta med två eller tre konsulter i varje projekt där 

konsulterna har olika inriktningar, berättar VD C10. Vidare berättar konsult C9 att alla 

samarbetar inom verksamheten och delar med sig av sin kunskap. Däremot kan det vara svårt 

att fråga seniorkonsulterna eftersom de är mer uppbokade med arbete ute hos kund. Då kan 

det vara bra att det finns medarbetare som sitter i supporten som finns tillgängliga för frågor. 

Externa samarbeten kallas inom IT-konsultbolaget för allianser, berättar konsult C9 och VD 

C10. Det kan handla om andra leverantörer som har en produkt som kompletterar IT-

konsultbolagets affärssystem. Allianserna skapar ett större kontaktnät för IT-konsultbolaget, 

berättar konsult C9. 

 

“Det som är värdefullt med dessa allianser är att vi kan hjälpa varandra, vi får ett större 

kontaktnät där deras kunder blir våra kunder och tvärtom. “- Konsult C9 

 

 Samarbetet mellan allianserna kan också innebära att om IT-konsultbolaget inte kan lösa ett 

problem för deras kund, kan alltid någon aktör i alliansen göra det, förklarar konsult C9. 

Systemleverantör C11 bekräftar att det är viktigt med bra relationer, vidare förklarar han att 

de har ett tätt samarbete med sina återförsäljare.  

 

4.3.3 Utbildning   

Alla konsulter certifieras genom att gå ett visst antal utbildningar, säger VD C10. Genom 

certifieringen har IT-konsultbolaget kontroll på kunskapen som finns inom verksamheten och 

konsulterna får gå de utbildningar som de behöver, berättar VD C10. 

 

“Jag delar in kompetens i tre delar, den ena är kunskapen, det andra är färdighet det vill 

säga förmågan att omsätta kunskap i praktisk användning. Och det tredje och viktigaste är 

din motivation. “- VD C10 

 

Konsult C9 berättar vidare att de är uppdelade efter kompetens inom olika ansvarsområden. 
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Systemleverantör C11 berättar att de tillhandahåller manualer och handböcker till IT-

konsultbolaget. Detta bekräftar konsult C9 och berättar vidare att manualerna och 

handböckerna är användbara kunskapsbanker, som finns tillgängliga online. 

 

Systemleverantör C11 berättar att det finns olika nivåer på återförsäljarna, beroende på nivå 

ställer de olika krav på IT-konsultbolagens kunskap. Det är utmanande att få ut kunskap till 

alla våra återförsäljare, berättar systemleverantör C11. VD C10 bekräftar det 

systemleverantören C11 säger och förklarar att IT-konsultbolaget ingår i den högsta nivån av 

samarbetspartners med systemleverantören. Ett annat sätt att utbilda medarbetare berättar VD 

C10 är via de seniora konsulterna. De seniora konsulterna är inte bara kunskapsbanker till 

juniora konsulter, utan även agerar föreläsare åt systemleverantören för andra återförsäljare av 

affärssystemet. Detta bekräftar systemleverantör C11, eftersom de ställer högst krav på 

konsulterna som håller utbildningar för återförsäljare. Samtidigt tillhandahålls support till IT-

konsultbolaget av systemleverantören. 

 

“Konsulterna som hör av sig till vår support är oftast väldigt kunniga, så de får vanligtvis 

prata med någon medarbetare som är rutinerad”- Systemleverantör C11 

 

Konsulterna behöver ha tillräcklig kunskap för att kunna sälja rätt system till rätt kund. 

Kunderna kan välja att ringa IT-konsultbolaget eller systemleverantörens support, de flesta av 

kunderna väljer att höra av sig till sina återförsäljare eftersom de kan kundens verksamhet, 

berättar systemleverantören C11. Ett annat sätt som kunderna kan få support är att ta del av 

forum som finns på systemleverantörens hemsida. Där kan kunder hjälpa varandra genom att 

svara på varandras frågor, systemleverantören besvara också frågor i den mån de hinner, 

berättar systemleverantör C11. 

 

Systemleverantör C11 fortsätter berätta att de kommer ut med nyhetsbrev varje månad men 

handlar det om lite större nyheter håller de också webbinarium. Om det kommer en helt ny 

produkt får IT-konsultbolaget utbildning innan produkten släpps på marknaden, så att 

konsulterna är redo att sälja produkten direkt, berättar systemleverantör C11. Däremot 

upplever kund C12 att de inte får information om nyheter utan att det oftast kommer som en 

överraskning. 

 

4.3.4 Interna och externa möten  

Kommunikationen inom verksamheten sker på månadsmöten. Månadsmötet handlar främst 

om olika systemlösningar och anpassningar som alla medarbetare behöver ta del av, berättar 

konsult C9 och VD C10. För den dagliga kommunikationen finns ett gemensamt IT-stöd där 

alla medarbetare kan dela med sig av information och kunskap, berättar konsult C9. Dock är 

IT-stödet dåligt strukturerad och det tar långt tid att hitta rätt information. Som juniorkonsult 

tycker konsult C9 att forumet ändå till viss del är användbart, i de fallen det går att hitta rätt 

information. Vidare förklarar konsult C9 att det ibland kan vara jobbigt att fråga medarbetare 

hela tiden när det uppstår problem, utmaningen med konsultyrket att konsulten skall kunna så 

mycket. De juniora konsulterna kontaktar inte systemleverantören speciellt ofta eftersom IT-

konsultbolaget arbetar med mentorskap. De juniora konsulterna får istället hjälp av de seniora 

konsulterna internt och det är de seniora konsulterna som sköter kontakten med 

systemleverantör 
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5 Analys     
I detta avsnitt presenteras resultatet av värdenätverksanalysen av det empiriska materialet. 

Analysen bygger på värdenätverkets tre element; aktörer, transaktioner och värdeutbyte, samt 

identifierade hinder för kunskapsdelning. 

 

Ett värdenätverk kan definieras som en uppsättning aktörer, som interagerar med varandra för 

att uppnå värde (Allee, 2000). Utifrån ett kunskapsdelningsperspektiv handlar värdenätverk 

om hur aktörer deltar och samarbetar för att dela kunskap. Det empiriska resultatet visade på 

att värdenätverken bestod av aktörer, transaktioner och värdeutbyte av samma slag men även 

unika för respektive nätverk. 

 

5.1 Aktörer   
Aktörer i ett värdenätverk är enligt Allee (2008) personer eller verksamheter som genom att 

delta i värdenätverk bidrar med kunskap och erfarenheter som skapar värde för kunden. 

Genom nätverksanalysen identifierade studien både interna och externa aktörer som 

gemensamt deltar i IT-konsultbolagens värdenätverk. De aktörerna som identifierades i 

samtliga IT-konsultbolag var systemleverantör, kund, seniorkonsult, juniorkonsult och IT-

stöd. Nätverksanalysen identifierade även unika aktörer som inte fanns i alla nätverk, vilket 

var utbildningssektorn, allianser, elektroniska bibliotek och andra affärssystems återförsäljare. 

 

Aktörerna spelade en central roll för att kunskapsdelning skulle kunna ske mellan aktörerna 

och slutligen skapade värde för kunden. Externa aktörer som systemleverantör, kund och 

andra externa samarbeten visade sig bidra med gedigen kunskap om arbete i olika 

verksamheter. Detta är kunskap som är svårt att skaffa sig via utbildning och därmed blir 

relationer värdefulla i dessa typer av sammanhang och nätverk.  

 

5.2 Transaktioner och värdeutbyte   
Utifrån värdenätverkslitteraturen beskrivs transaktioner som en länk som representerar ett 

flöde mellan olika aktörer vilket kan resultera i ett värdeutbyte (Alle, 2008). IT-

konsultbolagen var involverade i en rad transaktioner där konsulterna på olika sätt delade 

kunskap som genererade skilda typer av värden. Studien identifierade dels explicita och 

implicita transaktioner, dels formella och informella transaktioner. Dessa identifierade 

transaktioner visade sig kunna ske både internt och externt. Enligt Allee (2000) skall ett 

värdenätverk skapa värde för de deltagande aktörerna och det är därmed viktigt att själva 

transaktionerna bidrar med värde till verksamheter. Varje transaktion avslutas därför med ett 

identifierat värdeutbyte.  

  

5.2.1 Explicita och formella transaktioner och värdeutbyte    

Resultatet visade på olika typer av explicita och formella kunskapsdelande transaktioner 

mellan IT-konsultbolag och aktörer i respektive nätverk. Explicita och formella transaktioner 

var exempelvis samarbete, mentorskap, möten, utbildningar, och dokumentation som sker på 

ett strukturerat och planerat sätt. Dessa transaktioner är lätta att uttrycka i ord och siffror samt 

att de sker på ett strukturerat och planerat sätt (Ritala et al., 2015). 

 

En gemensam explicit och formell transaktion för samtliga IT-konsultbolag var utbildning. 

Den explicita kunskapen som delades visade sig vara utbildningsmaterial vilket skedde 

vid planerade utbildningstillfällen. Resultatet visade att eftersom konsulter säljer expertis 

ledde detta till kunskapskrav från de externa aktörerna i nätverket såsom kund och 

systemleverantör. Kravet resulterade i att alla IT-konsultbolag prioriterade transaktionen 

utbildning, både när det gällde externa utbildningar men även interna utbildningar som skedde 
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inom verksamheten. Utbildning har visat sig skapa värde för IT-konsultbolagen på två sätt. 

Dels kunde utbildningen användas av den enskilde konsulten i interaktion med 

systemleverantör och kund. Konsulten kunde även komplettera IT-konsultbolagets 

organisatoriska kunskap genom sina unika kunskaper och därmed öka konkurrenskraften på 

marknaden. 

 

Alle (2008) beskriver hur utvecklingen av transaktioner fokuserar på kunskap hos de 

involverade aktörerna, som i sin tur kompletterar varandra med kunskap. Resultatet visade på 

att IT-konsultbolag har ingått olika typer av formella samarbeten som skedde både internt och 

externt. Ett första exempel på ett viktigt samarbete var med andra återförsäljare av samma 

affärssystem. Den explicita och formella transaktionen skedde i dessa fall genom att 

återförsäljarna kunde ge konkreta lösningar på problem i tal och skrift. Samarbetet skapade ett 

värdeutbyte som innebar att aktörerna kunde utnyttja varandras kunskap för frågor och 

lösningar kring affärssystemet.  

 

Ett annat exempel på en explicit och formell transaktion var när IT-konsultbolag deltog i olika 

typer av allianser, där kunden var den gemensamma nämnaren. Detta samarbete skedde på ett 

organiserat sätt genom att aktörer som medverkar i alliansen erbjuder kunden olika typer av 

tjänster och produkter som bidrar till en helhetslösning. Värdeutbyte för denna transaktion 

blev att komplettera den kunskap som inte fanns internt inom IT- konsultbolaget. Samarbete i 

allianser kunde liknas vid Ojala och Tyrväinens (2011) resonemang om att verksamheter kan 

dra nytta av andra aktörer i värdenätverk. Ett tredje exempel var att ha ett nära samarbete med 

högskolor, där kontinuerliga möten utgjorde sammanhang för transaktioner. Samarbetet med 

högskolor genererade värdeutbyte till IT-konsultbolaget i form potentiell arbetskraft, genom 

att IT-konsultbolaget fick kontakt med studenter som senare kunde anställas.   

 

Resultatet visade att samtliga IT-konsultbolag hanterar den organisatoriska kunskapen genom 

interna samarbeten som ansvarsområden och projektteam. Dessa interna samarbeten innebar 

att konsulter kan specialisera sig inom olika områden Ansvarsområden och projektteam 

organiserades genom formella transaktioner, där medarbetare kunde uttrycka sin kunskap 

verbalt och därmed dela kunskap med varandra. Den explicita kunskapen kunde exempelvis 

vara diskussioner och samtal angående arbetsuppgifter. Arbetet i ansvarsområden och 

projektteam ledde till transaktioner mellan konsulterna, där värdeutbyte blev den implicita 

kunskap och erfarenhet som konsulterna delade med varandra som blev till explicit kunskap.   

 

Ett annat internt samarbete var mentorskap som har visat sig vara en nyckeltransaktion inom 

alla de studerade IT-konsultbolagen. En seniorkonsult med mycket kunskap och erfarenhet 

kunde få rollen att agera som kunskapsöverförare till juniora konsulter. Den explicita 

kunskapen som delas på ett formellt sätt mellan seniora- och juniora konsulter visade sig vara 

instruktioner och förklaringar kring arbetsuppgifter. Värdeutbyte för IT-konsultbolaget med 

att använda sig av mentorskap var när expertkunskaper från den seniora konsulten kom den 

juniora konsulten till nytta och kunde användas i det dagliga arbetet. Men värdeutbyte som 

genererades genom mentorskap kunde utebli, eftersom värdet var beroende av mentorns 

individuella kunskap. Det kunde också bero på samspelet mellan individer med olika 

personlighet som behövde samarbeta med varandra.  

  

Explicita och formella transaktionen dokumentation skedde via ett IT-stöd, där konsulterna 

kunde spara ned och hitta dokumentation. Resultat visade på att alla IT-konsultbolag arbetade 

med ett gemensamt IT-stöd som hjälper IT-konsultbolaget att hantera sin dokumentation, för 

att den skulle bli tillgänglig för alla inom verksamheten. IT-stödet kunde exempelvis vara den 
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molnbaserade tjänsten Microsoft SharePoint som är ett vanligt system för samarbete i 

verksamheter. Via de gemensamma IT-stöden fanns det möjlighet för individens explicita 

kunskap att lagras och sparas. Detta resulterade i värdeutbyte att den individuella kunskapen 

kunde användas i hela verksamheten och blev därmed organisatorisk kunskap. Men resultatet 

visade även på att trots möjlighet till att spara den individuella kunskapen på det 

gemensamma IT-stödet sparades mycket av den individuella kunskapen lokalt på enskilda 

datorer. Detta resulterar i att all kunskap inte har möjlighet att bli organisatorisk kunskap.  

 

 En annan transaktion var forum som skedde via externa plattformar. Via forum kunde 

explicit kunskap delas på ett formellt sätt genom svar på frågor konsulter emellan. Forum gav 

möjlighet för systemleverantören att samla vanligt förekommande frågor och utnyttja den 

kunskap som fanns hos återförsäljarna genom att de svarade på varandras frågor. Forum 

visade sig vara en transaktion där både konsulter, andra återförsäljare och systemleverantören 

kunde vara aktiva. Samarbetet i forum resulterade i värdeutbyte i form av lösningsförslag som 

kom IT-konsultbolaget till nytta. 

  

5.2.2 Implicita och formella transaktioner och värdeutbyte    

Resultatet visade även på olika typer av implicita och formella kunskapsdelande 

transaktioner. Flera av de explicita och formella transaktionerna som resultatet visar på kan 

även ses som transaktioner där implicit kunskap delas. Implicita och formella transaktioner 

var exempelvis mentorskap samt projektteam och ansvarsområde. 

 

Mentorskapet var ett sätt att omvandla implicit kunskap till explicit kunskap, genom att den 

delades när de juniora konsulterna fick observera de seniora konsulternas arbete. Samtidigt 

visade resultatet att mentorskap även kunde leda till värdefulla diskussioner konsulterna 

emellan, där implicit kunskap kunde delas. Här visade resultatet att IT-konsultbolag hade 

arbetat fram sina unika tillvägagångssätt för att underlätta transaktionen mellan juniora- och 

seniora konsulter. Den transaktion som ledde till att kunskap överfördes mellan seniora 

konsulter och juniora konsulter var en viktig del av IT-konsultbolagens dagliga arbete. 

Samtliga IT-konsultbolag arbetade aktivt med att kontinuerligt utveckla mentorskapet. I ett av 

bolagen stöddes denna typ av transaktioner genom, att seniora konsulter fick debitera dubbel 

timlön för de timmar de utbildade juniora konsulter. Värdeutbytet för transaktionen 

mentorskap innebar att omvandla implicit till explicit kunskap genom att den implicita 

kunskap som lärdomar och erfarenheter kunde återanvändas för tillämpas av yngre och 

oerfarna konsulter.  

 

Resultatet visade också att transaktionen ansvarsområden och projektteam ledde till att 

implicit kunskap delas på ett formellt sätt. Den implicita kunskapen visade sig vara när 

konsulter med olika kunskap och erfarenhet arbetade tillsammans i projektteam och 

ansvarsområden. Där delade konsulterna kunskap med varandra genom konkret visa olika 

moment och samtidigt kunna iaktta varandras arbete. Värdeutbytet bestod av att konsulterna 

på ett enkelt och avslappnat sätt kunde ta del av varandras erfarenheter och lärdomar. 

 

5.2.3 Explicita och informella transaktioner och värdeutbyte    

Ett annat sätt som transaktioner skedde på var när konsulter på ett informellt sätt delade 

kunskap (jfr Alle, 2008). Resultatet visade på olika transaktioner som möten och 

dokumentation där explicit kunskap delades på ett informellt sätt. 

 

Informella mötena visade sig kunna bidra till att explicit kunskap delas när konsulter hjälper 

varandra med problem genom att konkret redogör för hur något fungerar. Det kunde handla 
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om att en konsult går ut i korridoren för att se om det finns en tillgänglig konsult som kan 

hjälpa till med ett problem. Värdeutbyte som dessa transaktioner visade sig bidra till var 

praktisk kunskap som var lätt att tillämpa i den dagliga verksamheten. 

 

 I resultatet framkom det att konsulterna dokumenterar för sin egen del och sparade 

dokumentation på den egna datorn. Kunskapen som dokumentationen genererade var explicit, 

men kom inte IT-konsultbolaget till nytta, eftersom den inte fanns tillgänglig. Samtliga IT-

konsultbolag arbetade med gemensamt IT-stöd, där transaktionen utgör den individuella 

dokumentationen som konsulterna sparade. Studien visade på att om kunskapen delas via ett 

gemensamt IT-stöd kan värdeutbytet bli att den implicita kunskapen bli explicit genom att 

andra aktörer får tillgång till dokumentationen.  

  

5.2.4 Implicita och informella transaktioner och värdeutbyte    

Resultatet visade också på implicita och informella transaktioner. Exempel på sådana 

transaktioner kunde vara spontana och oplanerade möten. Dessa transaktioner handlade om 

implicit kunskap som genom diskussioner lockar fram kunskap hos aktörer som grundar sig i 

den erfarenhet som personer har skapat genom åren, “det man bara vet”. De implicita och 

informella transaktionerna kunde locka medarbetare att dela kunskap på ett avslappnat sätt. 

Resultatet visade att informella möten kunde ske ute i korridorer genom att konsulter 

diskuterade med de konsulter som visat sig vara tillgängliga för tillfället. Värdeutbytet bestod 

av att konsulterna på ett enkelt och avslappnat sätt kunde ta del av varandras erfarenheter och 

lärdomar. Informella möten har visat sig ske på ett avslappnat sätt och bidrog med 

värdeutbyte av implicit kunskap i form av erfarenheter som andra konsulter har. 

 

Både informella och formella transaktioner visade sig vara viktigt i de studerade IT-

konsultbolagen för att kunna dela kunskap. Resultatet visade dock på att alla IT-konsultbolag 

föredrog de formella mötena i jämförelse med de informella mötena. De informella 

transaktioner kunde ibland upplevas som ett störningsmoment i det dagliga arbetet, främst för 

de seniora konsulterna som blev hårt belastade med frågor. Därmed har IT-konsultbolagen 

infört olika typer av åtgärder för att minimera de informella mötena, som exempelvis hade ett 

IT-konsultbolag infört “tysta rum” för att minska spontana frågor och ett annat av IT-

konsultbolagen hade en företagskultur där medarbetarna inte ville diskutera arbetsrelaterade 

ämnen på rasterna. 

 

Ett annat sätt som resultatet visade när det gäller implicita och informella transaktioner var att 

vissa kunder hade gedigen kunskap om deras specifika affärssystem. Denna kunskap ledde till 

att kundernas implicita kunskap överfördes till konsulterna, genom att spontana diskussioner 

blev ett värdeutbyte mellan kund och konsult.  

 

5.3 Hinder för kunskapsdelning    
Via studien har även ett antal hinder för kunskapsdelning identifierats. En transaktion som 

resultatet visade var att konsulter sparade ned dokumentation på sin egen dator, detta har inte 

lett till något värdeutbyte. Detta resulterade istället i hinder för kunskapsdelning, genom att 

dokumentationen endast fanns sparad på den enskilde konsultens dator.  

 

När seniora konsulter skulle dokumentera och spara sitt arbete i ett IT-stöd var tidsbristen ett 

hinder. De seniora konsulternas tidsbrist visade sig vara ett direkt resultat av att de har en 

större kundkrets än de juniora konsulterna och därmed bedriver sitt arbete mer ute hos de 

externa aktörerna. Resultatet visade även att det fanns en skillnad mellan konsulterna där 

seniora konsulter dokumenterar mindre än de juniora konsulterna. Tidsbristen var även ett 
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hinder vid de informella mötena mellan juniorkonsult och seniorkonsult. När de juniora 

konsulterna kom med en spontan fråga upplevdes de seniora konsulterna som stressade och 

diskussionen kring deras problem blev bristfällig. Här fanns en risk att kunskapsdelningen 

uteblev eftersom de juniora konsulterna endast fick svar på frågan och ingen vidare förklaring 

eller diskussion kring problemet. 

 

 Ett annat hinder som har identifierats är att IT-konsultbolagen inte erbjöd något bra verktyg 

för kunskapsdelning. Resultatet visade att samtliga IT-konsultbolag insåg vikten av att dela 

arbetet samt att ha en struktur på dokumentationen via ett IT-stöd. Men trots medvetenheten 

var dokumentationen och strukturen bristande inom samtliga IT-konsultbolag.  
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6 Diskussion  
I detta avsnitt förs en diskussion som utgår från resultatet och analysen där grunden för 

slutsatsen läggs. Det sker en diskussion kring hur kunskap delas mellan aktörer, vilka 

transaktioner som sker och hur de skapar värde för IT-konsultbolaget. Sedan diskuteras även 

hinder för kunskapsdelning samt samhälleliga konsekvenser av kunskapssamhället och ett 

livslångtlärande.  

 

Syftet med denna studie har varit att utreda hur IT-konsultbolag delar kunskap och för att 

undersöka detta har vi använt Allee`s teori om värdenätverk. Allee (2000) argumenterar för 

att immateriella tillgångar som kunskap och relationer skall ses som värdefulla tillgångar för 

verksamheten i likhet med materiella tillgångar. Genom att kartlägga IT-konsultbolagens 

nätverk kunde aktörer och transaktioner runt verksamheten överblickas. Därmed kan också 

värde i form av kunskap som utbyts mellan aktörer och IT-konsultbolaget identifieras. 

 

IT-konsultbolag är kunskapsintensiva verksamheter eftersom de säljer tjänster som bygger på 

tillgång till ny och attraktiv kunskap (Furusten, 2018). Litteraturen beskriver även att 

konsulter ofta har rollen som mellanhand mellan systemleverantör och kund. I enlighet med 

litteraturen indikerar studien på att rollen som mellanhand kräver att konsulterna har kunskap 

om det specifika affärssystem som de är återförsäljare av men även kunskap om kundernas 

verksamhet och arbetssätt (Cronholm & Goldkuhl, 2009). Studien indikerar även på att rollen 

som mellanhand leder till att IT-konsultbolagen skapar sina unika tillvägagångssätt för att 

samverka och dela kunskap med aktörer i nätverket. Dessa unika tillvägagångssätt kan handla 

om allt från samverkan mellan interna aktörer men även inleda samarbeten med externa 

aktörer.  

 

I enlighet med litteraturen pekar studien på att IT-konsultbolag är beroende av både interna 

och externa aktörer för att kunna samverka och dela kunskap i värdenätverk (Allee, 2000). 

Studien visar även att på grund av kunskapskravet från nätverkets aktörer finns det en 

medvetenhet hos IT-konsultbolagen att kunskapsdelning är avgörande för att kunna bedriva 

verksamheten. Därmed blir arbetet med att hitta nya samarbeten med aktörer och nya 

aktiviteter för kunskapsdelning en viktig del i IT-konsultbolags strategi. 

 

Studiens resultat belyser att IT-konsultbolag utvecklat strategier för att försöka styra 

konsulternas arbete till att det även bedrivs på kontoret. På så sätt kan konsulterna samarbeta 

genom ansvarsområden eller projektteam, för att uppnå värdeutbyte genom att utnyttja 

varandras kunskap för att leverera den bästa lösningen till kunden. Tidigare forskning 

beskriver att problematiken med konsultyrket kan vara att mycket av dess arbete sker ute hos 

kund. Detta kan medföra att konsulten går miste om interaktionen med medarbetare samt att 

kunskapsutbytet som sker hos kunden bara kommer den enskilde konsulten till nytta 

(Cronholm & Goldkuhl, 2009). Studien indikerar dock att IT-konsultbolagen undviker att bli 

beroende av en enskild konsult, när det gäller kunskap och kännedom om specifika kunder. 

 

Litteraturen beskriver att IT-konsultbolag till stor del är beroende av konsulternas individuella 

kunskap och blir därmed beroende av den implicita kunskapen (Obeidat et al., 2016; Ritala et 

al., 2015). Studien pekar i enlighet med litteraturen på att ansvarsområden och projektteam 

gör IT-konsultbolaget beroende av enskilda konsulter, eftersom den enskilde konsulten har 

expertkunskaper kring sitt ansvarsområde eller projektteam. IT-konsultbolag blir därmed 

sårbara om den enskilde konsulten slutar och tar med sig sina expertkunskaper. Studien 

indikerar på att detta är en aktuell problematik som råder inom IT-konsultbolag. 

Problematiken handlar om att hitta balansen mellan att inte blir beroende av den enskilde 
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konsultens expertkunskap, men samtidigt kunna bredda kärnverksamhet för att kunna erbjuda 

den bästa lösningen för kundenI enlighet med studiens resultat beskriver tidigare forskning att 

implicit kunskap och explicit kunskap bör ses som två aspekter av varandra och verksamheter 

bör uppmuntra till att både implicit och explicit kunskap delas (Alavi & Leidner, 2001; Gold 

et al., 2015). Däremot pekar studien på att det mest frekventa sättet att dela kunskap på är 

genom formell explicit kunskapsdelning som exempelvis formella möten och utbildning. 

Studien indikerar även på att IT-konsultbolag vill kontrollera kunskapsdelning genom att 

formalisera kunskapsdelande transaktioner. Studien pekar till och med på att IT-konsultbolag 

försöker arbeta bort de informella implicita transaktionerna som exempelvis informella 

möten. Detta kan innebära att de informella implicita transaktionerna som spontana möten 

uteblir som tidigare har bidragit till värdefulla diskussioner och spontan kunskapsdelning. En 

konsult träffar av ren tillfällighet en medarbetare på lunchen och de börjar att diskutera ett 

problem. I bästa fall kan medarbetaren kortfattat bidra med en form av kunskapsdelning 

utifrån sin erfarenhet. Möjligtvis finns det en risk att medarbetare inte vill ställa spontana 

frågor eftersom det krävs att det först skall ske någon form av mötesbokning med den 

medarbetare som skulle tänkas kunna svara på frågan. Konsekvensen av att försöka arbeta 

bort den implicita delningen av kunskapen kan bli att kunskapsdelning inte sker om inte alla 

möten och arbetsrelaterade diskussioner sker på ett formellt sätt. 

 

Befintlig litteratur beskriver att hinder för kunskapsdelning kan delas in i tre kategorier; 

individuella, organisatoriska och tekniska (Nadason et al. 2017; Riege, 2005).  Studiens 

resultat indikerar däremot på att det ibland kan vara svårt att göra denna typ av uppdelning, 

det finns vissa hinder som kan hamna under två kategorier.   

 

Ett hinder som befintlig forskning belyser är att det kan finnas en ovilja att dela med sig av sin 

kunskap, för att kunskap är ett unikt verktyg och kan anses vara en konkurrensfördel för den 

enskilde konsulten (Boh & Wong 2013; Furusten, 2018). Däremot indikerar studien på att det 

inte finns en direkt ovilja hos aktörerna att dela med sig av kunskap och erfarenheter. 

Tvärtemot indikerar studien att konsulterna gärna delar med sig av sin kunskap genom 

exempelvis mentorskap. Men samtidigt visar studien på att IT-konsultbolag behöver införa 

incitament för de seniora konsulterna att dela med sig av kunskap som exempelvis dubbel lön. 

Detta borde inte vara nödvändigt om konsulterna är villiga att dela med sig av sin individuella 

kunskap. På så vis kan detta hinder kategoriseras som både individuellt och organisatoriskt. 

Organisatoriskt hinder eftersom konsulterna konkurrerar inom samma verksamhet med sin 

kunskap och detta kan vara en anledning till att incitament är nödvändigt. Men indikationen 

kan bero på att det är svårt att ta reda på om det finns en ovilja hos konsulterna att dela med 

sig av sin kunskap eftersom det kan vara känsligt att berätta om, därav ett individuellt hinder. 

Studien pekar vidare på att de juniora konsulterna upplever att det är känsligt att fråga och 

störa seniora konsulter. Därmed indikerar studien på att det trots allt kan finnas en ovilja att 

dela med sig av kunskap, men det kan även vara ett direkt resultat av tidsbristen hos de 

seniora konsulterna.    

 

Enligt befintlig forskning är tidsbristen det största organisatoriska hindret för 

kunskapsdelning, genom att konsulter inte hinner med att dela med sig av sin kunskap 

(Cronholm & Goldkuhl, 2009; Nadason et al., 2017). Studien visar på att det finns en 

komplexitet som innebär att de seniora konsulterna inte hinner med den interna transaktionen 

att dokumentera sitt arbete eftersom de har högre arbetsbelastning jämförelsevis med de 

juniora konsulterna. Studiens resultat visar på att det kan finnas en lösning på hur 

problematiken med tidsbristen kan hanteras via en förändrad affärsmodell för IT-

konsultbolag. Förändringen innebär att debitera kunderna med licensavtal per månad istället 
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för att debitera kunden per timme. Det kan leda till att det finns mer tid för kunskapsdelande 

transaktioner i nätverket som mentorskap, utbildning och dokumentation, vilken resulterar i 

att individuell kunskap kan komma organisationen till nytta.  

 

Mycket av Knowledge Management litteraturen beskriver att kunskap skall dokumenteras och 

sparas ned i ett IT-stöd för att kunna bli organisatorisk kunskap (Alavi & Leider 2001; Boh & 

Wong, 2013; Stenmark, 2000). Studien pekar på att tekniska hinder inte handlar om tillgång 

till ett IT-stöd, utan att det är strukturen som är bristfällig inom samtliga IT-stöd. Den 

bristfälliga strukturen som studien pekar på handlar om att det är svårt för konsulterna att veta 

hur, vad och vart dokumentationen skall sparas ned. Vidare pekar studien på att det finns en 

önskan hos IT-konsultbolag om att bli bättre på att dokumentera kunskapen inom 

verksamheten, men att återigen är det tiden som inte räcker till. Därmed visar studien på att 

strukturen för IT-stöd kan komma att ha en ännu större roll för IT-konsultbolag om de arbetar 

bort den informella implicita kunskapsdelningen. Detta kan leda till att det blir svårt för 

medarbetare att hitta den organisatoriska kunskapen som finns dokumenterad. 

 

Studien indikerar bland annat på att det ställs stora kunskapskrav på IT-konsultbolag. Detta 

leder till att arbetssituationen blir belastande för konsulter och villkoren för en bra arbetsplats 

kan därmed försämras. I förhållande till ett samhälleligt perspektiv är det därför viktigt att 

studera hur kunskap delas i kunskapsintensiva verksamheter som IT-konsultbolag. I 

förhållande till ett samhälleligt perspektiv där kunskapssamhället kräver mer av individen i 

form av utbildning och spetskompetens, blir det därför avgörande att IT-konsultbolag 

säkerställer ett kontinuerligt flöde av kunskap. Studien påvisar att det finns en medvetenhet 

hos IT-konsultbolag när det kommer till betydelsen av kontinuerliga flöden av 

kunskapsutbyte, detta genom transaktioner som leder till värdeutbyte både internt och externt. 

Därmed finns kunskapen alltid tillgänglig någonstans i nätverket och verksamheten blir 

mindre sårbar om någon lämnar värdenätverket. Detta gäller ju inte bara konsulterna, studien 

har visat att både kunder, leverantörer och ett antal olika externa resurser bidrar till 

värdeutbyte på ett sätt som är gynnsamt för verksamheten. Studien har också visat att 

verksamheter inte skapar värde internt helt på egen hand. Genom att gemensamt dela kunskap 

mellan olika aktörer blir verksamhetens kunskap till en värdeskapande resurs via relationerna 

med aktörerna i nätverken. Studien indikerar på att om verksamheter blir medvetna om de 

resurser som faktiskt finns i nätverk i form av olika aktörer, kan detta resultera i långsiktig 

kunskapsförsörjning i IT-konsultbolag. Att arbeta och lära tillsammans skapar hållbarhet 

genom att resurser i form av kunskap kan delas och återanvändas vilket ger förutsättningar för 

en långsiktig social och ekonomisk hållbar utveckling.  
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7 Slutsats   
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats. Studiens forskningsfråga besvaras och avsnittet 

avslutas med förslag för framtida forskning.  

 

Studie har utgått från frågeställningen ”Hur delar IT-konsultbolag kunskap ur ett 

värdenätverksperspektiv?”. Studiens syfte är att utreda hur IT-konsultbolags transaktioner i 

värdenätverk skapar värdeutbyte genom att kunskap delas mellan aktörer.   

 

Studien visar på att IT-konsultbolag är beroende av ett flertal olika aktörer för att dela 

kunskap. Identifierade aktörer är systemleverantör, kund, juniorkonsult, seniorkonsult, IT-

stöd, utbildningssektorn, allianser samt elektroniska bibliotek. Vidare visar studien på att 

kunskap delas mellan interna och externa aktörer genom transaktioner. Studien identifierar 

transaktioner som sker genom att implicit och explicit kunskap delas på informella och 

formella sätt. De transaktioner som identifieras är dokumentation, samarbeten, mentorskap, 

forum, utbildning, formella- samt informella möten. 

 

Studien visar att det förutom transaktioner även behövs ett värdeutbyte för att kunskap skall 

bli till värde för verksamheten. Studien indikerar på att kunskap delas genom att aktörer lär av 

varandra genom diskussioner och möten. Genom detta kan kunskap ses som en gemensam 

överenskommelse som bygger på relationer och samarbeten. Studien visar därmed att 

samarbeten är centralt för att kunskap skall kunna delas i värdenätverk. IT-konsultbolag är 

beroende av andra aktörer för att kunna tillgodose det identifierade kunskapskravet. Genom 

att hitta nya samarbeten och nya arbetssätt kan IT-konsultbolag säkerställa att 

kunskapsdelning sker både intern och externt. Studien visar på att nya arbetssätt som att 

arbeta mer på kontoret främjar samarbetet mellan konsulter och därmed också 

kunskapsdelning. 

 

Men studien visar även på att IT-konsultbolag är beroende av den enskilda konsulten för att 

kunskapsdelning skall kunna ske. Samtidigt visar studien på att IT-konsultbolagen försöker 

arbeta bort den informella kunskapsdelning som har visat sig vara viktig för att den enskilda 

konsulten skall kunna utveckla sin individuella kunskap. Därmed indikerar studien att det är 

viktigt med både informell och formell kunskapsdelning för att kunskap skall kunna delas 

inom nätverket.  

 

Vidare har studien identifierat två huvudsakliga hinder för kunskapsdelning. Det första 

hindret är tidsbristen som innebär att de seniora konsulterna inte hinner dokumentera sin 

kunskap och hjälpa de juniora konsulterna. Det andra hindret som identifieras är den bristande 

strukturen på IT-stödet. Studien indikerar på att det befintliga IT-stödet bör vara strukturerat 

för att stödja kunskapsdelningen inom IT-konsultbolaget så att dokumentationen finns 

tillgänglig för hela verksamheten. 
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7.1 Förslag till framtida forskning  
Denna studie har fokuserat på hur IT-konsultbolag delar kunskap i värdenätverk. Studien har 

utgått från ett nätverksperspektiv för att identifiera aktörer, transaktioner och värdeutbyte 

inom värdenätverk. Vi ser ett behov av vidare forskning som undersöker hur verksamheter 

som IT-konsultbolag kan hantera den individuella kunskapen för att den skall kunna komma 

verksamhetens till nytta i form av organisatorisk kunskap. Respondenterna i studien uttryckte 

en vilja av att bli bättre på att dokumentera och hantera arbetet inom verksamheten, vidare 

forskning skulle därför kunna vara att ta fram rekommendationer för hur IT-konsultbolag kan 

utöka arbetet med att dokumentera och samtidigt strukturera upp lagringen av dokument. 

Eftersom denna studie har utförts på en specifik bransch kan framtida forskning även utföras 

på andra kunskapsintensiva verksamheter som är i behov av att dela kunskapen inom 

verksamheten, 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 1 – Konsult 
ALLMÄNT 

Inledningsvis vill vi veta mer om din bakgrund. 

1. Hur länge har du jobbat för organisationen och vilka är dina främsta uppgifter? 

2. Vad har du för utbildning och hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 

4. Vad har ni för affärssystem? 

 

KUNSKAPSBEHOV 

1. Hur håller du dig uppdaterad på vad som händer inom branschen? 

2. Finns det tillgång till utbildning som ditt jobb kräver? 

3. Finns det ett gemensam ställe/IT-stöd där du kan spara och hitta information om 

kunder och projekt? 

 

KUNSKAPSHANTERING 

1. Om du får en fråga från en kund som du inte kan svara på, hur gör du då? 

2. Om du och en kollega stöter på ett problem vad gör ni då? 

3. Hur samarbetar ni internt? 

4. Dokumenterar ni ert arbete, hur i så fall? Avsätter ni tid för dokumentation? 

5. Upplever du att alla är inställda på att dela med sig av sin kunskap? 

 

KUNSKAPSDELNING 

1. Om du vill dela med av ett projekt/ kunskap/ information hur går du tillväga? 

2. Om du måste leta reda på ny information hur får du tillväga? 

3. Finns det någon rutin för att dela med sig av kunskap/ information? 

4. Hur är ert samspel (samarbete) mellan kund, systemleverantör och partners? Finns det 

något samarbete med tex andra organisationer? 

5. Vad anser du är värdefullt med dessa samarbeten? 

 

UTMANINGAR 

1. Vad är den största utmaningen med ditt arbete? 

2. Hur hanterar du en besvärlig kund? 

3. Hur går ni tillväga om kunden ställer ett krav som systemleverantören inte kan 

leverera? 

4. Har du någon inom eller utanför företaget som du kan höra av dig till om du stöter på 

problem? 

 

Intervjuguide 2 – VD 
 

ALLMÄNT 

Inledningsvis vill vi veta mer om din bakgrund. 

1. Hur länge har du jobbat för organisationen och vilka är dina främsta uppgifter? 

2. Vad har du för utbildning och hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 

KUNSKAPSBEHOV 



 

1. Vad krävs för utbildning och erfarenhet för att arbeta här? 

2. Hur sker uppdelningen av arbetsuppgifter? 

3. Hur håller ni er uppdaterade på vad som händer inom branschen? 

 

KUNSKAPSHANTERING 

1. Hur hanterar ni kunskapen på företaget? 

2. Har alla samma arbetsuppgifter eller delas arbetet upp utifrån kompetens? 

3. Vad gör ni om en anställd är på väg att gå i pension eller sluta? Försöker ni förvalta 

den personens kunskap på något sätt? 

4. Finns det ett gemensam ställe/IT-stöd där du kan spara och hitta information om 

kunder och projekt? 

5. Dokumenterar ni ert arbete, hur i så fall? Avsätter ni tid för dokumentation? 

6. Finns det någon som kontrollerar/ansvara för att dokumentationen blir av? 

7. Hur strukturerar ni er dokumentation? 

8. Vad gör ni om ni uppmärksammar brister i dokumentationen? 

9. Upplever du att alla är inställda på att dela med sig av sin kunskap? 

10. Vad är din definition av kunskap och kompetens? Tycker du det finns någon skillnad? 

 

KUNSKAPSDELNING 

1. Finns det någon rutin för att dela med sig av kunskap/ information? 

2. Hur fungerar samarbetet inom verksamheten? 

3. Har ni internutbildningar? 

4. Hur är ert samspel (samarbete) mellan kund, systemleverantör och partners? Finns det 

något samarbete med tex andra organisationer? 

5. Vad anser du är värdefullt med dessa samarbeten? 

 

UTMANINGAR 

1. Vad är den största utmaningen med ditt arbete? 

2. Har du någon inom eller utanför företaget som du kan höra av dig till om du stöter på 

problem? 

3. Vilka utmaningar upplever du att ni har när det gäller kompetensen inom företaget? 

 

Intervjuguide 3 – Kund 
 

ALLMÄNT 

Inledningsvis vill vi veta mer om din bakgrund. 

1. Hur länge har du jobbat för organisationen och vilka är dina främsta uppgifter? 

2. Vad har du för utbildning och hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 

4. Vad har ni för affärssystem? 

 

KOMPTENSBEHOV 

1. Har ni idag eller har haft ett samarbete med en konsult? 

2. Vad brukar / har konsulten hjälpt till med på ert företag? 

3. Varför anlitar ni en konsult? 

4. Upplever du att konsulten kan svara på dina frågor, om inte konsulten kan svara på en 

fråga hur hanterades detta? 

5. Har du någon kontakt med konsulten när den inte är på plats? 

6. Hur går du tillväga om du stöter på ett problem i systemet som du inte kan lösa? 

7. Känner du att konsulterna är tillgängliga? Lätta att få tag på? 



 

 

 

UTBILDNING 

1. Håller konsulten eller systemleverantören utbildningar för er som användare? 

2. Hade du önskat mer utbildningar? 

3. Har du fått ta del av någon dokumentation gällande konsultens arbete? 

 

Intervjuguide 4 – Systemleverantör 
 

ALLMÄNT 

Inledningsvis vill vi veta mer om din bakgrund. 

1. Hur länge har du jobbat för organisationen och vilka är dina främsta uppgifter? 

2. Vad har du för utbildning och hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 

4. Vad har ni för affärssystem? 

 

KUNSKAPSBEHOV 

1. Kräver era produkter utbildning eller får vem som helst sälja dem? 

2. Hur säkerhetsställer ni att de som säljer er produkt har tillräcklig kompetens? 

3. Vad har ni för krav på konsulterna som säljer och representera eran produkt? 

(Upplever ni att konsulterna har tillräcklig kompetens som krävs) 

4. Kommer ni ofta med nyheter? Hur gör ni i så fall för att nå ut med dessa till era 

försäljare? 

5. Har ni någon form av kundtjänst där ni kan hjälpa konsulterna? 

6. Vad brukar ni få för frågor från konsulter? 

7. Hur är ert samspel (samarbete) mellan kund och partners? 

-Vilka utmaningar är det med det? 

-Hur skapas värde mellan er? 

8. Har ni någon kontakt med kundernas kunder 

9. Hur håller ni er uppdaterade i branschen? Bilagor ska ligga sist i dokumentet.  
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