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ABSTRACT 
“Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it 
can increase in quantity and, hopefully, in value.” 

– Louis L’Amour 

Knowledge is often something taken for granted in many organizations, but the fact is that 
knowledge is a valuable resource which if well managed can be a tremendous resource for an 
organization. Knowledge management is the organizational theory that studies the retrieval of 
knowledge resources. Key concepts are the feedback of experience and knowledge the or-
ganization may have learnt in assignments and projects, lessons which will be passed on to 
other people within the organization so that they can be used by others in later projects. 

The construction industry is a major industry in Sweden with almost half a million employees. 
The industry, however, begins to believe in matters of knowledge, skills and collaborations 
and is slowly but surely changing. A company that has actively worked on these issues is the 
technical consultant Grontmij AB, whom is described as a challenger due to their ambition to 
change the entire industry. 

Grontmij is Europe's fifth largest consulting engineering group, working mainly in building 
construction, environment and energy. Since it became operational in the Swedish market it 
has radically changed from being a patchwork of companies with roots in the public sector, to 
one of the largest and most successful technology consultants. Emphasis of the work has been 
to change the culture to one where collaboration and business acumen are key ingredients. 

The purpose of this master thesis has been to explore how technology consultant Grontmij is 
working with knowledge management and, hopefully, also provide other technical consultants 
valuable insights on knowledge management. 

Empirical relevance of the enterprise and how it works with knowledge management have 
been collected mainly through participant observation, document analysis, conversations, in-
terviews and a survey. Empirical relevance, along with theories concerning knowledge man-
agement have been analyzed based on the concepts of culture, organization, leadership and 
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ICT to provide suggestions for how Grontmij can improve its work on knowledge manage-
ment. 

In conclusion, Grontmij has come a long way in its efforts to manage knowledge but a long 
journey remains. In the case study's final phase, the company undertook an organizational 
change, and announced a new vision that stretches half a decade into the future, in it knowl-
edge management should be included as a core process to ensure that valuable knowledge are 
not lost. 
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SAMMANFATTNING 
“Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it 
can increase in quantity and, hopefully, in value.” 

– Louis L’Amour 

Kunskap är ofta något som tas för givet och som självklart i många organisationer men fak-
tum är att kunskap är en värdefull som resurs som rätt hanterad kan vara en väldig tillgång för 
en organisation. Kunskapshantering eller knowledge management benämns den organisa-
tionsteori som behandlar tillvaratagandet av kunskaper som resurser. Centrala begrepp inom 
knowledge management är erfarenhetsåterföring och kunskapsöverföring, att de lärdomar som 
organisationen får i uppdrag och projekt ska föras vidare till övriga personer inom organisa-
tionen så att de kan användas av andra i senare i projekt. 

Samhällsbyggnadssektorn är en stor sektor i Sverige med uppemot en halv miljon anställda. 
Det är en bransch som ofta brukar beskrivas som konservativ och ovillig till förändringar. 
Inom branschen börjar dock uppfattningen i frågor om kunskap, kompetensutveckling och 
samarbeten sakta men säkert förändras. Ett företag som aktivt har arbetat med dessa frågor är 
teknikkonsultföretaget Grontmij AB som beskrivs som en utmanare då de har ambitionen att 
förändra hela branschen. 

Grontmij ingår i Europas femte största teknikkonsultkoncern och arbetar framförallt inom 
husbyggnad, samhällsbyggnad och energi. Sedan företaget blev verksamt på den svenska 
marknaden har det radikalt förändrats från att vara ett lapptäcke av olika företag med rötter i 
offentlig verksamhet, till en av de största och mest framgångsrika teknikkonsulterna. Tonvikt 
i det arbetet har varit att förändra kulturen till en där samarbete och affärsmässighet är led-
orden. 

Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka hur teknikkonsultföretaget Grontmij 
arbetar med knowledge management och förhoppningsvis även ge andra teknikkonsulter vär-
defulla insikter om knowledge management. 

Empirin om företaget och hur det arbetar med knowledge management har främst samlats in 
genom deltagande observationer, dokumentanalyser, samtal, intervjuer samt en enkätunder-
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sökning. Empirin har tillsammans med de teorier som omfattar knowledge management ana-
lyserats utifrån begreppen kultur, organisation, ledarskap och ICT för att ge förslag till hur 
Grontmij kan förbättra sitt arbete med knowledge management. 

Slutsatsen är att Grontmij har kommit långt i sitt arbete med att hantera kunskaper men att en 
lång resa återstår. I fallstudiens slutskede genomgick företaget en organisationsförändring och 
aviserade en ny vision som sträcker sig ett halvt decennium fram i tiden, i den bör knowledge 
management ingå som en kärnprocess för att säkerställa att värdefulla kunskaper inte går för-
lorade. 
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1 INTRODUKTION TILL EXAMENSARBETET 

1.1 BAKGRUND 
Samhällsbyggnadssektorn är en stor sektor i Sverige med omkring 60 000 företag och 
450 000 anställda personer. Sektorn gör bygginvesteringar på cirka 200 miljarder kronor per 
år samt omsätter cirka 300 miljarder kronor per år. Utöver de direkt anställda personerna be-
rörs mellan 200 000 och 250 000 anställda i andra sektorer så som transport, maskintillverk-
ning, drivmedel, finansiella tjänster, etc. Det innebär att uppemot 700 000 personer berörs 
direkt eller indirekt av samhällsbyggnadssektorn (Sveriges Byggindustrier, 2006). Utöver det 
berörs hela samhället av de produkter som samhällsbyggnadssektorn producerar i form av 
infrastruktur, fastigheter och energi. 

Av de 450 000 anställda personerna i samhällsbyggnadssektorn utgörs ungefär 22 000 perso-
ner av arkitekter och teknikkonsulter (Sveriges Byggindustrier, 2006). Konsultföretag ökar sin 
betydelse på marknaden och allt mer arbete utförs av dem. Det är företag som generellt sett 
har högutbildad personal så som civilingenjörer, högskoleingenjörer, civilekonomer, jurister, 
arkitekter, etc. Erfarenheterna och kunskaperna de anställda besitter är väldiga tillgångar för 
företagen och finns bundet i det så kallade intellektuella kapitalet (Frappaolo, 2006). Intel-
lektuellt kapital är dock svåröverskådligt och svåråtkomligt samt i många fall dåligt utnyttjat 
vilket har lett till att efterfrågan på metoder för att organisera, effektivisera, administrera och 
maximera nyttorna med ett starkt intellektuellt kapital ökat. 

Knowledge management, eller kunskapshantering, som handlar om hur kunskaper, kompeten-
ser och erfarenheter skapas, sprids och används i en verksamhet är ett angreppssätt för företag 
och organisationer att tillgodogöra sig det intellektuella kapitalet. Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling visade dock i rapporten ”Beställa Bygga Bruka” som kom 2008 att 
samhällsbyggnadssektorn är väldigt dålig på att arbeta med kompetensutveckling och kun-
skapsfrågor (KK-stiftelsen, 2008). Vid en jämförelse med andra kunskapsintensiva branscher, 
exempelvis läkemedelsindustrin, managementkonsulter och IT-företag, är samhällsbyggnads-
sektorn långt efter (Bartholomew, 2008). Det gäller alla företag inom sektorn men för just 
konsultföretagen vilkas verksamhet bygger på att sälja tjänster baserade på kunskaper är det 
extra viktigt. Dessa företag som har sina huvudsakliga tillgångar låsta hos medarbetarna kan 
genom att arbeta med sin kunskapshantering få tillgång till dem och kan på så sätt både spara 
och tjäna reellt ekonomiskt kapital. 

De akademiska kunskaperna inom knowledge management växer allt eftersom men just inom 
samhällsbyggnadsområdet är de få. Teknikkonsulter så som Grontmij AB såväl som deras 
kunder har organisationer som helt bygger sin verksamhet på kunskap som finns inom organi-
sationerna i form av de erfarenheter och kompetenser deras anställda besitter. Det är därför 
intressant att undersöka hur de tillvaratas, utvecklas och används samt hitta förslag och möj-
ligheter till förbättring. 

Teknikkonsultföretaget Grontmij AB har identifierat att det saknas ett fungerande och lätt-
hanterligt system för erfarenhetsåterföring inom uppdrag utförda av dem samt i projekt hos 
deras kunder. I pågående uppdrag har Grontmij urskiljt ett behov av att på ett strukturerat sätt 
hantera erfarenhetsåterföringen. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 
Detta examensarbete syftar till att studera och analysera teknikkonsultföretaget Grontmij 
AB:s arbete med knowledge management och lägga fram förslag och idéer på vad som kan 
göras eller reformeras i Grontmijs kunskapshanteringsarbete och förlängningen även ge andra 
teknikkonsultföretag insikter om knowledge management. Vid examensarbetets inledning var 
syftet att studera arbetet med knowledge management i allmänhet och med erfarenhetsåterfö-
ring ur projekt i synnerhet, i syfte att studera den systematiska utveckling och tillgodogöran-
det av intellektuellt kapital. Med tiden har syftet skiftats till att undersöka hur det över-
gripande arbetet med knowledge management praktiseras. Detta eftersom att jag kom till in-
sikt att förutsättningarna för erfarenhetsåterföring grundar sig i att en organisation måste ha ett 
helhetsgrepp och en samsyn beträffande kunskapshantering för att få erfarenhetsåterföring att 
fungera. 

Arbetet knyter samman företagets olika enheter, verksamheten som skapar värde såväl med 
enheter vars arbete är att understödja och utveckla Grontmij. Det intellektuella kapitalet gene-
reras i organisationens alla delar och med en gemensam kunskapssyn ökar möjligheterna för 
det att frigöras. 

Utöver att analysera och utveckla metoder för Grontmijs kunskapshanteringsarbete studerar 
examensarbetet hur Grontmij kan tillgodose behovet av erfarenhetsåterföring i uppdrag åt 
kunder i uppdrag där det finns behov av att sälja in erfarenhetsåterföring. 

Examensarbetets vetenskapliga mål är att undersöka hur konsultföretag arbetar med know-
ledge management med bakgrund av att den akademiska kunskapen är bristfällig. Utifrån teo-
retiska kunskaper inom forskningsområdet studeras hur ett konsultföretag inom samhälls-
byggnadssektorn arbetar med kunskapshanteringsfrågor. Dels hur arbetet fungerar internt men 
även externt till företagets kunder. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Grontmij är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag med upp emot 800 anställda som be-
sitter mängder av erfarenheter, kunskaper och kompetenser vilka är väldiga tillgångar för fö-
retaget. Dessa kunskaper byggs ständigt på genom de olika projekt och uppdrag de anställda 
arbetar med. Rätt hanterade är de konkurrenskraftiga faktorer och av stora ekonomiska värden 
för Grontmij. I ett vidare perspektiv ingår Grontmij i en internationell koncern med över 
8 000 anställda på 140 kontor världen över. För Grontmij är det alltså av yttersta vikt att för-
valtningen av de tillgångarna kan ske på bästa sätt. 

Inga organisationer är statiska utan förändras kontinuerligt (Hjelm & Sandberg, 2009), vilket 
Grontmij med omvälvande förändringar på den svenska marknaden är ett exempel på. Organi-
sationsförändringar syftar till att utveckla och föra organisationen framåt och i det arbetet 
ingår en översyn av organisationens kunskapshantering. Genom att dra nytta av de lärdomar 
och erfarenheter som vinns i projekt och återanvända dem i andra projekt undviker organisa-
tionen att ”uppfinna hjulet på nytt”. Med goda rutiner för kunskapshantering tillgodogörs inte 
bara det intellektuella kapitalet utan även reellt ekonomiskt mätbara effekter kan synas. Inom 
organisationen kan medarbetarna bli effektivare genom att spara tid och resurser när tidigare 
lärdomar återanvänds. Det ger i sin tur effekter på kundnyttan med nöjdare kunder när upp-
drag och projekt håller tidsplaner med bibehållen kvalitet. Kvaliteten på projekt kan också öka 
då lärdomar från tidigare projekt medför att det går att undvika fallgropar och lära sig använda 
lösningar som tidigare fallit ut med gott resultat (Bartholomew, 2008).  
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Examensarbetets problemformulering föranleddes av en diskussion där olika frågor och fråge-
ställningar lyftes fram. Hur arbetar Grontmij med kunskapshantering? Arbetar Grontmij aktivt 
med knowledge management-frågor? Arbetar Grontmij med att överföra kunskaper och erfa-
renheter i projekt såväl som i den övergripande verksamheten? Vilka verktyg och kanaler 
använder Grontmij för att överföra kunskaper mellan företagets anställda? Hur förvaltar 
Grontmij tidigare lärdomar inför kommande projekt? Skiljer sig uppfattningen om nyttan av 
kunskapshantering och erfarenhetsåterföring mellan företagets ledning och de övriga medar-
betarna? Vilka effekter ger Grontmijs kunskapshantering i relationen till kunderna? 

Diskussionen ovan mynnade ut i examensarbetets övergripande frågeställning: 

• Vilka åtgärder bör Grontmij vidta för att förbättra sin kunskapshantering? 

1.4  AVGRÄNSNINGAR 
På grund av examensarbetets omfattning begränsar sig fallstudien till att undersöka hur arbe-
tet med knowledge management fungerar hos Grontmij samt till att ge förslag på hur det kan 
förbättras. Det kommer att sedan ligga till grund för fortsatt arbete med Grontmijs kunskaps-
hantering och implementering av förslagen som företaget självt står för. 

Grontmij är ett stort företag med många olika intressenter och allas synpunkter och åsikter har 
inte kunnat tillgodoses. Examensarbetet har haft sin utgångspunkt ifrån huvudkontoret på 
Liljeholmen i Stockholm där omkring 300 personer arbetar inom flera olika kompetensområ-
den. Med modern teknik har dock de anställda på de övriga kontoren spridda mellan Malmö 
och Boden involverats i examensarbetet.  

Grontmij har olika uppdrag av skiftande natur med många olika beställare. De uppdragen som 
i fallstudien har studerats närmare är inte representativa för alla typer av Grontmijs uppdrag. 
Valen av dem har gjorts i samråd med Grontmij som ser dem som viktiga i byggandet av 
kundkapital och strukturkapital i formerna av starkare kundrelationer med fler framtida upp-
drag respektive goda referensuppdrag samt större intern medvetenhet och förståelse för 
knowledge management. 

1.5 DISPOSITION 
Rapporten inleds med att beskriva bakgrund, syfte samt problemformulering av examensar-
betet. Därefter beskrivs den vetenskapliga metod som har legat till grund för hur frågeställ-
ningen har besvarats samt hur jag har hanterat och studerat de olika delarna av arbetet. Sedan 
presenteras de teoretiska referensramar mot vilket efterföljande empiriska data har jämförts 
mot. Utvärderingen av teori och empiri presenteras i efterföljande analys. Slutsatserna från 
analysen presenteras allra sist i rapporten tillsammans med avslutande diskussion.
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.1 EN RÖD TRÅD VISAR VÄGEN 
Att examensarbetet skulle utgå från ett företag och dess arbete med kunskapshantering stod 
klart från början och löper som en röd tråd genom hela studien. Det skapar också en verklig-
hetsförankring till begrepp som annars kan vara väldigt teoretiska och abstrakta. Knowledge 
management är intressant som teori men för att teorin inte skall stanna vid att vara just en 
teori eller utvecklas till en utopi måste den praktiseras i verkligheten. Det är först då det går 
att dra slutsatser om teorierna och modifiera dem så att de fungerar i praktiken. Därför utgår 
det här examensarbetet från en fallstudie av teknikkonsultföretaget Grontmij AB och om de-
ras arbete med kunskapshantering som en värdeskapande metod. 

Genom att studera fördelar och nackdelar med olika arbetsmetoder hos Grontmij skapas även 
insikter som går att applicera på andra teknikkonsultföretag. Marknaden för teknikkonsulter är 
idag relativt homogen med några få större aktörer, en del mellanspelare samt flertalet mindre 
konsultföretag som ofta är inriktade på ett teknikområde eller geografiskt område. Gemen-
samt för dem alla är att de har mycket att vinna på genom att arbeta aktivt med kunskapshan-
tering. 

2.2 VETENSKAPLIG GRUNDSYN 
I den moderna forskningen används idag två huvudsakliga vetenskapliga filosofier som ut-
gångspunkt, positivism och hermeneutik. Positivismen grundar sig på en objektiv världsbild 
där allting skall grunda sig i empirisk prövbar kunskap där antaganden och uppskattningar 
skall ersättas av verifierbara data. Det som inte är vetenskaplig kunskap anses inte vara kun-
skap och forskarens relation till forskningen måste vara helt objektiv och inte påverkas av det 
som står utanför vetenskapen. Helheten studeras genom att dela upp studieområdet i mindre 
delar som studeras enskilt och utefter de studierna kan slutsatser sammanfattas. Hermeneuti-
ken kan ses som positivismens motsats och inom inriktningen förutsätts att forskningen på-
verkas av forskarens åsikter och värderingar och det finns således inga krav på objektivitet. 
Hermeneutik handlar om tolkningar av olika innebörder i texter, handlingar och upplevelser. 
Tolkningarna måste ske inom en kontext och verklighet som färgas av individers och organi-
sationers synsätt (Wallén, 1996). 

Det här examensarbetet grundar sig på de åsikter, upplevelser och värderingar enskilda perso-
ners och organisationen de ingår i har. Att undersöka en organisations arbete i enskilda frågor 
är ett tolkningsarbete som måste anpassas till det sammanhang organisationen verkar i. Det 
finns ingen standardiserad metod för att mäta kunskapshanteringsarbete utan det måste utgå 
från varje enskild organisation. Med anledning av ovanstående och mitt som författares eget 
ställningstagande kommer examensarbetet att utgå från den hermeneutiska kunskapssynen. 

2.2.1 FÖRFATTARENS STÄLLNINGSTAGANDE 
För att undvika oklarheter klargör jag vad mitt eget ställningstagande är. Det utgår från att jag 
anser att förbättringar alltid är möjliga. Ett bra system kan alltid förbättras, precis som att ett 
dåligt system alltid bör förbättras. I rapporten kommer detta ställa krav på tydliga källhänvis-
ningar för att undvika otydligheter om vad som är mina egna antaganden och vad som kan 
styrkas med källor. 
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2.3 VETENSKAPLIG ANSATS 
Examensarbetet utförs som ett mellanting mellan en deskriptiv och en normativ studie. De-
skriptiv innebär att studien är beskrivande och kommer i denna studie vara beskriva hur kun-
skapshanteringen fungerar idag på Grontmij. En normativ studie skall resultera i ett konkreta 
norm- eller handlingsförslag. Examensarbetet har ju som syfte att ge förslag som syftar att 
utveckla Grontmijs kunskapshantering (Wallén, 1996). Som jag ser det behöver arbetet be-
skrivas innan erforderlig insikt är uppnådd som i sin tur kan leda till förbättringsförslag. Un-
der examensarbetets gång har arbetet varit växelvis induktivt och deduktivt. En induktiv stu-
die utgår från empirin och försöker anpassa teorin efter den och en deduktiv studie är dess 
motsats (Wallén, 1996). Ansatsen sågs som den mest effektiva då tiden under vilket examens-
arbetet har utförts var begränsad. Mina egna teoretiska kunskaper har dessutom behövt vidgas 
för att kunna förstå och analysera empirin. De insamlade empiriska data har sedan inspirerat 
till vidare teoretisk fördjupning. 

2.4 INSIKTSGIVANDE FORSKNINGSMETODER 
I studien har jag använt både kvalitativa metoder såväl som en kvantitativ metod för datain-
samling. Dessa har utförts enligt Walléns (1996) tips, råd och teorier.  

2.4.1 LITTERATURSTUDIE 
För att skapa den teoretiska referensram som krävts har en litteraturstudie ägt rum. Valet av 
litteratur har varit inom knowledge management eller angränsande områden och i den mån det 
har varit möjligt även inriktad mot samhällsbyggnadssektorn. Den har bestått av dels publice-
rade böcker men även doktorsavhandlingar, examensarbeten och tidningsartiklar. I största 
möjliga mån har tryckta källor använts då dessa har bedömts ha en högre kvalité eftersom att 
de har blivit granskade av en redaktör. Bedömningen av informationskällornas kvalitet har 
även utgått från andra kriterier, bland andra när och var de är publicerade samt i vilka sam-
manhang de har uppstått (Wallén, 1996). 

2.4.2 FALLSTUDIE 
Som nämnts ovan utgörs detta examensarbete av en fallstudie på teknikkonsultföretaget 
Grontmij. Fördelen med fallstudier är att man studerar verkligheten och kan således anpassa 
sin forskning utefter den. En annan fördel är att resultaten av studien ofta är direkt applicer-
bara just på grund av att de bygger på data ur verkligheten. Är fallstudien begränsad till ett 
fall är det svårt att dra några slutsatser om andra organisationer. Fallstudier kan dock ses som 
förstudier till vidare forskning inom området där man kan bekräfta eller dementera om slutsat-
serna är allmängiltiga för liknande organisationer. I en fallstudie samlar forskaren in allt mate-
rial som denne bedömer vara relevant för studien. Men det är också här svårigheterna finns, 
att avgöra vad som är relevant och användbart (Wallén, 1996). 

2.4.3 DELTAGANDE OBSERVATION 
Deltagande observation innebär att insamlande av data sker dels genom att vara delaktig i 
verksamhet såväl som att observera den. Graden av deltagande och observation är inte alltid 
helt tydlig, det kan vara att gå in i en verksamhet fullt ut eller att ställa sig som en åskådare 
vid sidan av (Wallén, 1996). Man kan säga att relationen mellan deltagande och observation 
rör sig enligt skalan i figur 2.1.  
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Figur 2.1 Deltagande observation, kombination mellan deltagande och observation. Figur efter Nylinder (2008). 

Fördelen med deltagande observation är att forskaren får inblick i en verksamhet eller organi-
sation direkt. Man får kännedom om verksamheten och tillgång till tyst kunskap (se kapitel 3 
för mer information om tyst kunskap) som är mycket svår att ta del av på andra sätt. En inter-
vju är alldeles för kort i tid och speglar dessutom inte vardagliga situationer på samma sätt. 
Det är dock av yttersta vikt att forskaren är öppen med syftet till närvaron av dels etiska skäl 
så att enskilda personer inte känner sig svikna men också för att man kan behöva återkomma 
till något samtal eller situation som upplevdes värdefull för studien. Det finns dock en risk att 
man med deltagande observation samlar på sig för mycket information (Wallén, 1996). 

Valet av deltagande observation som forskningsmetod föll sig naturligt då arbetet rent fysiskt 
har uträttas på Grontmijs huvudkontor med en kontorsplats i landskapet. Fördelen är att jag 
har fått tillgång till förstahandsinformation och möjligheten att bygga förtroenden med 
medarbetare har också medfört till att metoden har varit en av de föredragna. I det här exa-
mensarbetet har jag till största del befunnit mig i mitten av skalan enligt figur 2.1 men har 
även rört mig till dess ytterkanter. Allra tydligast visas det i vissa av de arbetsuppgifter som 
jag har utfört där studien har varit mer i den deltagande änden av skalan (se nedan). Det ska 
dock poängteras att syftet med min närvaro och mitt deltagande på Grontmij och i projekt har 
utgått från examensarbetet. 

2.4.4 INTERVJUER 

”Människans förmåga att tala är det som framför allt skiljer henne från andra le-
vande varelser, och människans språk är det mest mångsidiga kommunikationssy-
stem vi känner till.” 

– Peder Håård af Segerstad, docent i sociologi (Håård af Segerstad, 2002) 

Intervjuer är en kvalitativ metod där samtalet står i fokus och som Wallén (1996) skriver är en 
grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser helt enkelt att fråga dem. En in-
tervju bör också vara formad precis som ett samtal och inte standardiserad så som i en enkät, 
man måste kunna anpassa frågorna efter de enskilda individerna och situationerna (Wallén, 
1996). Det talade språket i kombination med kroppsspråk är oumbärligt som förmedlare av 
åsikter, kunskaper och annan information. Språket använder vi människor dagligen som ett 
verktyg till tänkande och lösande av problem. Genom att sätta ord på vad vi tänker kan vi 
utefter det generera teorier att reflektera över. Det är således genom språket vi formar och 
uttrycker våra åsikter (Håård af Segerstad, 2002). 

Därför har intervjuer vid sidan av de samtal som har uppstått i samband med den deltagande 
observationen på fallstudieföretaget skett för att komplettera de empiriska data som redan 
insamlats eller givit upphov till nya data. De har sedan format en mer utförlig bild av kun-
skapshanteringen på Grontmij, dels i form av hur den faktiskt fungerar men även enskilda 
medarbetares uppfattningar om den. Intervjuerna har skett med personer som arbetar inom 
stab och ledning samt en med en projektör olika positioner i företagshierarkin för att kunna se 
skillnader i uppfattningarna mellan ledning och personer längst ut i organisationen. 

Deltagande 
Observation 
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Intervjuerna har varit semistrukturerade, ett mellanting mellan ostrukturerade (helt utan förbe-
redda frågor) och strukturerade (intervju styrd av föreberedda frågor) intervjuer. Detta för att 
kunna inleda samtal i en viss riktning men samtidigt inte styra respondenten i en viss riktning 
eller avbryta denne. Det har även gett utrymme för följdfrågor och till att stryka förberedda 
frågor vilket har skapat ett öppet intervjuklimat. 

2.4.5 DOKUMENTANALYS 
Genom den deltagande observationen erhålls inte bara tillgång till en organisations tysta kun-
skaper utan även till den explicita, uttalade kunskapen (se kapitel 3 för närmare information) i 
form av intern dokumentation. Insamlingsmetoden bygger på att man studerar dokument som 
inte är skrivna i ett forskningssyfte utan i ett företagsperspektiv. Det kan vara interna policies, 
verksamhets- och ledningssystem, interna rapporter, mallar och annan dokumentation som 
kan ha samband med forskningsområdet. I denna studie har det även innefattat olika delar av 
intranätet. 

2.4.6 ENKÄTUNDERSÖKNING 

”Om ledarens näst viktigaste egenskap är förmågan att tala, är förmågan att 
lyssna den viktigaste. Att lyssna aktivt, så att talaren bärs av lyssnaren, kan föra 
samtalet upp till en nivå där verkligt kunskapsutbyte sker.” 

– Örjan Wikforss, professor i projektkommunikation (Wikforss, 2007) 

Precis som professor Wikforss påpekar i citatet ovan är det viktigt för en ledare och en led-
ning att lyssna på dem som bygger upp en organisation. Det är en av anledningarna till att en 
enkätundersökning om kunskapshantering på Grontmij ingick som en insamlingsmetod för 
empiriska data i examensarbetet. Det var ett sätt att involvera de olika medarbetarna som ar-
betar på Grontmijs enheter ute i Sverige. En annan anledning var att få reda på de generella 
uppfattningarna kring olika aspekter på kunskapshantering och om hur medarbetarna ser på 
dem inom Grontmijs olika verksamheter. Detta för att även svara på hur uppfattningarna 
skiljer sig mellan företagsledning och de personer som befinner sig längst ut i organisationen. 
På så sätt fungerade resultatet av enkätundersökningen som grund till de intervjuer som har 
gjorts. Enkätundersökningen fungerade också som ett viktigt underlag till analysen av inter-
vjuer, deltagande observationer, dokumentanalys samt teori. På så sätt kunde tolkningarna ske 
inom den kontext och verklighet som färgats av individernas och organisationens synsätt i 
enlighet med den hermeneutiska vetenskapssynen. 

Enkätundersökning klassas som en kvantitativ metod, en metod där man frågar många perso-
ner samma frågor i syfte att kunna jämföra svaren för att kunna dra slutsatser utefter dessa. 
Frågorna skall vara ställda på sådant sätt att det går att jämföra svaren men också så att de inte 
leder respondenten till ett särskilt svar. Respondenterna kan vara anonyma vilket medför för-
delen att den inte tar hänsyn till genus, etnicitet, ålder eller andra aspekter som skulle kunna 
verka exkluderande eller till någon speciell favör. 

Enkätundersökningen som skickades ut i studien omfattade 32 olika frågor som kretsade kring 
uppfattningar, upplevelser och åsikter angående knowledge management indelade på företags-
kultur, kommunikation, vanor, intranät och utbildning. Enkäten inleddes med frågor om kön, 
ålder, utbildningsnivå samt vilken division respektive affärsenhet respondenterna arbetade på. 
Dessa inledande frågor var obligatoriska och endast till för att kunna utröna eventuella möns-
ter bland svaren. Svarsalternativen var utformade enligt alternativen ja eller nej samt i vissa 
fall också ett alternativ för de som ansåg något vara självklart. Vissa frågor hade svarsalterna-
tiv graderade enligt fyrgradiga skalor. En del frågor gick det att lämna kommentarer på samt 
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några frågor hade fritextsvar för att kunna fånga in åsikter eller andra svarsalternativ. Enkäten 
skapades och distribuerades via e-post med hjälp av ett internetbaserat enkätverktyg som 
gjorde det möjligt att skicka ut automatiska påminnelser och korsreferera olika svar för att till 
exempel kunna jämföra mönster så som där de som svarat ett visst svar i en fråga har svarat i 
andra frågor. 

Enkäten skickades ut till 704 respondenter på de olika affärsenheterna vars namn och e-post-
adresser hämtades ur Grontmijs CV-databas. Detta medförde att vissa av respondenterna inte 
kunde svara på grund av exempelvis tjänstledighet, föräldraledighet, respondenten hade slutat 
eller att databasen inte var uppdaterad. Av de 704 potentiella respondenterna svarade 555 
stycken på enkäten under de 17 dagar den var möjlig att besvara. Det medför en svarsfrekvens 
på cirka 79 %, vilket får anses som mycket god. Frågeformuläret finns för vidare granskning i 
bilaga 1. 

2.4.7 AKTIONSFORSKNING – FORSKNING SOM PÅVERKAR 
Aktionsforskning är forskning då forskaren går in och aktivt påverkar studien för att på så sätt 
få data eller testa resultat i ett sammanhang. Metoden används även i de fall då forskaren inte 
kan få inblick på andra sätt. Att undersöka något i verkligheten kan ge en helt annan bild mot 
hur den beskrivs i litteratur eller av människor. Det blir således självupplevda erfarenheter för 
forskaren som denne kan tolka direkt och metoden sammanfaller med deltagande observation 
och fallstudier till vissa delar och kan ses som en vidarebyggnad av dessa (Wallén, 1996). 

Som en utvidgad del av den deltagande observationen har jag under examensarbetets gång 
arbetat i två olika uppdrag och projekt för Grontmijs räkning. Ett projekt åt en kund till 
Grontmij samt ett internt projekt. Gemensamt för dem båda är att de på ett eller annat sätt 
utvecklar de interna verksamhetssystemen (även kallat ledningssystem) för hur projekt skall 
bedrivas inom de respektive organisationerna. Jag vill också klargöra att jag i dessa projekt 
har uppburit lön motsvarande en praktikant men att jag trots det har deltagit i uppdragen i 
första hand med examensarbetet som syfte och att Grontmij hela tiden har varit medveten om 
det. Syftet har varit att få tillgång till processer och skeden som annars hade varit stängda för 
studien samt aktivt medvetandegöra kunskapshantering och erfarenhetsåterföring hos Gront-
mij. 

Det externa av de två uppdragen gällde ett uppdrag åt Stockholms hamnar där Grontmij 
anlitades för att utveckla deras interna ledningssystem och tekniska handbok. I det uppdraget 
ingick jag i ett tidigt skede och hjälpte till i förstudien med att förklara begreppet kunskaps-
hantering och dess syfte i ett verksamhetssystem. I förstudien utvärderade jag även Stock-
holms hamnars interna ledningssystem med avseende på erfarenhetsåterföring och skissade 
tillsammans med uppdragsledaren på olika sätt för hur man i projekt bör arbeta för att kunna 
tillgodogöra sig erfarenheter ur dem. Det externa uppdraget är inom ett område där Grontmij 
vill öka sina kunskaper inom utveckling av verksamhetssystem och vill då också kunna sälja 
erfarenhetsåterföring som en del i dessa. 

Det interna uppdraget är där jag till största del har kunnat bedriva aktionsforskning. Uppdra-
get syftar till att utveckla Grontmijs befintliga verksamhetssystem för hur uppdrag bedrivs. 
Där har jag ingått i projektgruppen med rollen att titta på och föreslå lämpliga åtgärder och 
synpunkter på när, hur och varför erfarenhetsåterföring och andra åtgärder för kunskapshan-
tering skall appliceras i verksamhetssystemet. De synpunkter jag har påpekat har aktivt disku-
terats i projektgruppen som tillsammans har format dem till något som kommer att ingå i 
Grontmijs framtida nya verksamhetssystem. Om de sedan kommer att göra skillnad på kun-
skapshanteringsarbetet är för tidigt att säga då systemet inte är lanserat ännu, det visar dock på 
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att Grontmij har ett medvetande om kunskapshanteringsfrågor och att det är något företaget 
vill inarbeta som praxis. Det visas inte minst av att projektgruppen inbjöd mig som examens-
arbetare att delta i projektet och inte tvärtom. 

2.5 ETISKA ASPEKTER 
I vetenskapliga studier stöter man på etiska dilemman som måste övervägas och överkommas 
för att kunna ställa trovärdiga slutsatser. Ett exempel på en fråga som kan uppkomma är hur 
forskningen kommer att användas, vilket inte nödvändigtvis behöver vara det uttalade syftet. 
Andra dilemman är hur personers integritet tillvaratas samt hur insamlat material hanteras och 
presenteras (Wallén, 1996). 

I det här examensarbetet har etiska dilemman handskats med på olika sätt beroende på situa-
tioner. Intervjuer och enkätundersökningen har hela tiden utgått från att respondenterna deltar 
frivilligt. Vid intervjuer har respondenterna fått ge sitt samtycke till inspelning av intervjuerna 
och informerades om att dennes namn kommer att stå med i referensförteckningen i arbetet. 
Enkätundersökningen genomfördes så att enskilda svar blir svåra att härleda till enskilda indi-
vider. 

Vid deltagande observation och aktionsforskning har jag varit tydlig med att påpeka att min 
närvaro på Grontmij grundar sig i att jag skriver ett examensarbete inom kunskapshantering. 
Om information från personer skrivs in i rapporten kommer inte denna att kunna härledas 
tillbaka till enskild individ.  

Eftersom att studien genomförs vid ett kommersiellt och privat företag finns det risk att käns-
lig information ingår i examensarbetet. Då examensarbetet kommer att klassas som en offent-
lig handling efter publicering har representanter från Grontmij fått läsa igenom examensarbe-
tet innan publicering för att undvika att konfidentiell information skrivits in i rapporten. 

All insamlad information har endast ingått i denna studie och rådata har endast hanterats av 
författaren.



10 

3 VAD, HUR OCH VARFÖR KNOWLEDGE MANAGEMENT? 
Knowledge management är ett begrepp som kan vara svårt att tyda och tolka, den svenska 
översättningen kunskapshantering berättar mer om vad det innebär, att hantera kunskap. Men 
även den förklaringen ger ingen djupare förståelse för begreppet. Det är inte heller en själv-
fallen svensk översättning och någon sådan existerar inte heller. Att förklara vad knowledge 
management är för något är ingen lätt uppgift eftersom att det inte har någon entydig förklar-
ing. Carl Frappaolo (2006) definierar begreppet som ”the leveraging of collective wisdom to 
increase responsiveness and innovation” som är en svårtolkad förklaring och begreppet 
knowledge management behöver en bredare och djupare förklaring. 

Professor Örjan Wikforss delar upp knowledge management i två delar som svarar på varför 
respektive hur man arbetar med knowledge management. De båda delarna samlas i tre under-
kategorier var, där syfte, kunskap och tillämpning ämnar svara på varför man ska arbeta med 
knowledge management. ICT (Information and Communication Technology), kultur och or-
ganisering svarar på hur man arbetar med knowledge management. Se figur 3.1 för en för-
enklad bild av uppdelningen (Wikforss, 2009). 

 

Figur 3.1 Uppdelning av knowledge management i hur och varför. Förenklad figur efter Wikforss (2009). 

3.1 SYFTE 
Genom att samla kunskap, såväl tidigare erhållen som ny, ges en överblick över vad för kun-
skaper organisationen faktiskt besitter. Genom att då ta tillvara på de goda och dåliga exempel 
som finns möjliggörs förmågan till innovativa lösningar som bygger upp det strukturella ka-
pitalet. Medvetenhet om vilka styrkor och svagheter en organisation har, ökar förmågan att 
angripa problemen på rätt ställe. Det går att benämna det som omvärldsanalys som riktas ex-
ternt genom att vara lyhörd för kundernas önskemål och konkurrenterna på marknaden. Intern 
medvetenhet syftar till att se över vilka kompetenser som behövs och hur de befintliga kan 
utvecklas eller om organisationen behöver göras om för att syftet skall uppnås. Genom god 
medvetenhet samt insikt i organisationens samlade kunskaper kan utmaningar och möjligheter 
utom och inom organisationen hanteras på bästa sätt (Wikforss, 2009). 
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3.2 KUNSKAP 
Kunskap är självklart en viktig faktor i knowledge management och det är den som ger upp-
hov till rutiner, praxis och verktyg i en organisations dagliga arbete. Kunskap delas in i fram-
förallt två kategorier, uttalad kunskap samt tyst kunskap. Ibland används även en tredje kate-
gori som brukar benämnas inbäddad kunskap och är ett mellanting mellan de två, tyst kunskap 
överförd till uttalad kunskap. Komplexiteten hos kunskap bedöms i en skala från uttalad till 
tyst kunskap (Frappaolo, 2006). 

Den uttalade kunskapen kännetecknas av att den är lätt att sprida vidare och att lagra eftersom 
att den kan formuleras i formellt språk. Det är den typen av kunskap man finner i en bok eller 
en rapport och har mycket gemensamt med information. Den är ofta redan avkodad och in-
delad för att tillgodogörandet av den ska bli så stort som möjligt (Frappaolo, 2006; Nonaka, 
2008). Vilket kan jämföras med facklitteratur som är indelad i kapitel och stycken samt följer 
regler för hur språk skall skrivas så att tillgodogörandet av lärdomar och förståelsen ska öka 
(Pearlson & Saunders, 2006). 

Tyst kunskap är den kunskap varje individ bär men som är svår att uttrycka. Bartholomew 
(2008) exemplifierar den med att i skolan lär man sig den uttalade kunskapen som är lätt att ta 
till sig och det är först i arbetslivet när man får erfarenheter som man kan utföra arbetsupp-
gifter effektivt. Den tysta kunskapen är med andra ord personlig och kan knytas till erfaren-
heter, värderingar, övertygelse och åsikter (Frappaolo, 2006). Även om den är personlig kan 
den även vara kollektiv då en grupp delar kunskaper med varandra, exempel på det är väl 
sammanspelade fotbollslag (Erden, Krogh & Nonaka, 2008). På grund av den tysta kunska-
pens natur kännetecknas den av att vara svår att överföra och uttrycka. Inte ens all den kun-
skap man själv bär på är man medveten om (Bartholomew, 2008).  

Bartholomew (2008) illustrerar skalan från uttalad kunskap till tyst kunskap som ett isberg där 
den uttalade kunskapen motsvarar isbergets synliga del ovanför havsytan och den tysta kun-
skapen göms under vattenytan enligt figur 3.2. I en organisation kan det jämföras med vad 
som står i manualer och databaser jämfört med vad personerna inom organisationen bär inom 
sig. En del av de kunskaperna kan tillgodogöras genom att fråga personerna som bär kunska-
perna men en stor del av kunskaperna är svåra att uttrycka om inte omöjliga. De kollektiva 
kunskaperna är också svåra att komma åt men därmed inte mindre värdefulla. De allra tystaste 
och mest värdefulla kunskaperna, de med högst konkurrenskraftighet, finns längst ner i isber-
get och är svårast att nå. 

 

Figur 3.2 Kunskapsisberget (Bartholomew, 2008). 

Individ 

Grupp 

Uttalad 
kunskap 

Medveten 
tyst 
kunskap 

Omedveten 
tyst 
kunskap 

S
vå

ra
re

 a
tt 

de
la

, 
hö

gr
e 

vä
rd

e 



12 

3.3 TILLÄMPNING 
För att kunna tillgodogöra sig kunskap måste det finnas vetskap om hur den ska fångas in, 
struktureras, göras personlig och användas. Som nämndes ovan skiljer det sig hur de olika 
typerna av kunskaper kan förmedlas och svårigheterna med det, vilket också är något man 
måste vara medveten om (Wikforss, 2009). 

Att lagra och strukturera kunskaper benämns som externalisering och är kopplingen mellan 
kunskaper. Ofta lagras den i form av databaser, litteratur eller mallar som skall underlätta an-
vändandet av kunskaperna. Att strukturera kunskaperna är de svåra momenten då de måste 
avgöras om de är relevanta och dessutom organiseras så att de är lätta att tillgodogöra sig. 
Närbesläktat med externalisering är begreppet internalisering som är när externaliserade kun-
skaper hämtas för att lösa en uppgift. Kunskapen görs personlig för att användaren ska kunna 
förstå och använda den (Frappaolo, 2006). 

3.3.1 FÖRMEDLA KUNSKAP 

“Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it 
can increase in quantity and, hopefully, in value.” 

– Louis L’Amour (NASA.gov, 2007) 

Som nämndes ovan skiljer sig tyst och uttalad kunskap åt beträffande hur lätta de är att sprida 
vidare och förmedlas till andra. All kunskap kopplas till människan och förmedlingen utgår 
alltså från hur människa och kunskap interagerar. 

Det skiljs på synkron och asynkron förmedling av kunskap där den förra syftar på förmedling 
som sker i realtid. Det är då externalisering och internalisering förekommer samtidigt och 
kunskapen inte lagras då den förmedlas. Bäraren och sökaren av kunskaperna kommunicerar 
med varandra direkt. Tyst kunskap förmedlas vanligtvis på detta sätt. Vid asynkron förmed-
ling förekommer inte externalisering och internalisering samtidigt. Kunskapen fångas in och 
lagras innan ett uttalat behov av den finns. När någon i organisationen sedan behöver nya 
kunskaper kan de relevanta, tidigare, insikterna hämtas ur lagringsmediet. Detta är den van-
liga förmedlingen för uttalad kunskap (Frappaolo, 2006). 

Förmedlingen mellan olika kunskaper utgår från fyra olika typer beroende på om det är tyst 
eller uttalad kunskap skall förmedlas och beskrivs av Nonaka (2008) som en spiral. 

• Från tyst kunskap till tyst kunskap är en process som benämns socialisering. Det 
enklaste exemplet är en mästare och dennes lärling. Lärlingen lär sig från mästaren ge-
nom att studera hur denne arbetar och att genom att imitera det arbetet. För att kunna 
lära sig måste lärlingen befinna sig just där och då mästaren visar hur något skall gö-
ras, vilket också är socialiseringens nackdel. Eftersom att ingen kunskap stannar som 
uttalad är det svårt att föra vidare den till en större organisation. 

• Från tyst kunskap till uttalad kunskap är vad som benämndes som externalisering 
ovan. Tysta kunskaper som omvandlas till uttalade kunskaper bygger upp organisatio-
nens kunskapsgrund och lärdomarna är möjliga att sprida vidare. Ett exempel på det är 
att lärdomar från ett projekt sammanställs som man låter övriga organisationen ta del 
av. 

• Från uttalad kunskap till uttalad kunskap är en process som benämns kombinering. 
När olika delar av uttalad kunskap kombineras kan nya kunskaper uppstå, exempelvis 
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när information från en organisations olika enheter samlas i en rapport. Rapporten ut-
vidgar dock inte organisationens kunskapsgrund nämnvärt då den bara har samlat re-
dan existerande kunskaper. 

• Från uttalad kunskap till tyst kunskap är vad som benämndes som internalisering 
ovan. När ett nytt projekt startar studeras lärdomar från tidigare projekt och kan på så 
sätt agera efter vad som gick bra i andra projekt vilket medför en ökad effektivitet. 

Figur 3.3 nedan ger ett exempel på hur kunskapsspiralen kan röra sig inom en organisation 
och hur de olika stegen samverkar. När spiralen är fullbordad börjar den om igen med en sta-
bilare kunskapsbas. 

 

Figur 3.3 Exempel på hur en organisation arbetar med Nonakas (2008) kunskapsspiral. 

3.3.2 FRÅN INFORMATION TILL KOMPETENS 

“Information is not knowledge.” 
– Albert Einstein (NASA.gov, 2007) 

Ovan har det diskuterats kring begreppet knowledge management och vad det innebär i form 
av olika sorters kunskap och förmedling av dessa. Men vad som skiljer kunskap från kompe-
tens eller information är inte alltid tydligt. Att information, kunskap och kompetens hänger 
samman är dock klart. 

Vad kunskap är för något har diskuterats av filosofer sedan antikens dagar och säkerligen re-
dan långt innan dess. Den grekiska filosofen Platon (427–347 f.Kr.) är en av de mer välkända 
som, med sin grottliknelse i dialogen ”Staten”, visade att kunskap och information var oprob-
lematiskt likställda med varandra. Utvecklingen har senare visat att information och kunskap 
inte är samma sak (Håård af Segerstad, 2002). 
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Håård af Segerstad (2002) redogör för att kunskap är något som finns i människors huvuden 
och information är den yttre och materiella formen av kunskap så som text och bilder vilka 
kan lagras och distribueras. Han menar också att det därigenom finns ett starkt samband mel-
lan kunskap och information där kunskap är en nödvändig förutsättning för informationens 
existens. Men som berättats ovan är uttalad kunskap sådan kunskap som är lagrad och som 
enkelt kan distribueras. Den har benämnts just som en form av kunskap och inte information. 
Här uppstår en paradox som måste förklaras närmare. Frappaolo (2006) listar tre kriterier som 
måste uppfyllas innan information kan klassas som kunskap. 

• Kunskap existerar i en samling av multipla erfarenheter och perspektiv. 

• Kunskapshantering är en katalysator som ger mervärden. Kunskap är alltid relevant till 
sin kontext och stimulerar till handling utefter den, i motsats till information som inte 
gör det. 

• Kunskap är användbart i obekanta sammanhang. Information blir kunskap när den an-
vänds till att hantera ovana situationer då inga direkta erfarenheter finns. 

Macheridis (2001) visar hur kunskap färdas genom olika stadier, från att vara data till kom-
petens, figur 3.4. Data är vad som samlas in och kan vara fakta, mätvärden, m.m. och som när 
det har sorterats, filtrerats och strukturerats omvandlats till information. Data som har tolkats 
och gett en mening är således information. När informationen i sin tur analyseras och tolkas 
samt uppfyller de tre kriterierna uppstår kunskap, antingen tyst eller uttalad. Kunskap som 
sedan sätts in i ett sammanhang är kompetens. Ordningsföljden är inte bestämd, kunskap kan 
ställa krav på en viss kompetens som samtidigt kan ställa krav på mer fakta. 

 

Figur 3.4 Vägarna mellan data, information, kunskap och kompetens (Macheridis, 2001). 

3.4 ICT 

3.4.1 KOMMUNIKATION 
Ur ett filosofiskt perspektiv har människor hanterat och delat kunskap sedan de kunde kom-
municera med varandra och det står klart att kommunikation är en viktig faktor vid kunskaps-
förmedling (Frappaolo, 2006). Det betonas också genom att numera benämna teknikområdet 
som informations- och kommunikationsteknologi jämfört med det traditionella synsättet där 
ordet kommunikation är utelämnat. 

Som nämndes ovan skiljer man på asynkron och synkron förmedling av kunskap vilket även 
gäller kommunikation. Synkron kommunikation är samtal mellan personer som möts, via vi-
deokonferenser, meddelandetjänster på Internet, telefon, m.m. Asynkron kommunikation som 
sker indirekt är oftast nedskriven i text och exempel på sådan är brev eller e-post. Det skiljs 

Data Information Kunskap Kompetens 
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även på formell och informell kommunikation där den formella oftast är i förväg planerade 
möten av olika slag och som följer beslutsvägarna. Informell kommunikation är de spontana 
möten som sker i ett kontorslandskap, i hissen, vid kopiatorn eller under en fikapaus. Den 
informella kommunikationen är den som för arbetet framåt men genom den förmedlas även 
kunskaper (Dainty, Moore & Murray, 2006).  

Informations- och kommunikationsverktyg är essentiella för att effektivisera förmedlingen av 
kunskap i en organisation. Vanligtvis tolkas verktygen som olika datorbaserade program som 
ska underlätta hanteringen av kunskap, men det kan även vara telefoner, videokonferenser, 
papper och pennor. Datorbaserade lösningar kan dock vara väldigt väl lämpade som verktyg 
för kunskapshanteringen i en organisation. Det går att kombinera olika databaser med sök-
funktioner, hög tillgänglighet och kommunikation. Ett företags intranät är ett medium som 
med rätt utformning skulle kunna tjäna kunskapsorganisationen väl (Wikforss, 2009). Frappa-
olo (2006) uttrycker det som att ingen knowledge management-strategi är komplett utan en 
teknisk komponent. 

3.4.2 INTRANÄT 
Ett intranät som underlättar internaliseringen av kunskap är inte bara en anslagstavla för aktu-
ell information, utan kan ses som en portal för kommunikation och kunskapsförmedling. 
Enklast är att överföra den uttalade kunskapen som dokumenterats men även tyst kunskap går 
att förmedla genom exempelvis meddelandetjänster (Wikforss, 2009). Med sökagenter kan 
sökningar i databaser förfinas och sannolikheten för att rätt kunskaper och information skall 
hittas ökar. Andra agenter kan även meddela när nya kunskaper eller kompetenser finns till-
gängliga eller ändringar är gjorda (Frappaolo, 2006). Intranätet går även att utformas som ett 
företagsinternt wikipedia där information och kunskap kan samlas och redigeras av använ-
darna. Det gör medarbetarna delaktiga och portalen har utvecklats mer mot en kommunika-
tionsportal (Bartholomew, 2008). Att göra portalen personlig där användaren kan välja vilka 
funktioner den vill använda och ta del av ökar också förmågan att ta in nya kunskaper 
(Frappaolo, 2006). 

Teknologi är dock inte kunskapshantering och en stor investering i en teknisk lösning innebär 
inte alls att kunskap kommer att delas och spridas inom organisationen. Synen på teknik 
måste vara som ett verktyg för kunskapsförmedling bland många och deras gemensamma 
nämnare är kommunikation som underlättar förmedlingen av kunskap (Frappaolo, 2006). 

3.4.3 ARBETSPLATSEN SOM KUNSKAPSVERKTYG 
Utformningen av en arbetsplats kan starkt bidra till att kunskap delas genom de naturliga mö-
ten med människor som uppstår. I ett kontorslandskap är det lättare att dela med sig av kun-
skaper då man ser och hör medarbetare till skillnad från om varje individ har egna kontor. På 
en arbetsplats uppstår dessutom spontana, informella och synkrona möten mellan människor 
vid kopiatorn, kaffemaskinen, i hissen, m.m. Det är därför viktigt att utformningen av gemen-
samma utrymmen görs på ett sådant sätt att de kan ge upphov till dessa spontana möten och 
att de används för just det. Forskning visar att personer som sitter långt ifrån varandra har 
mindre sannolikhet för att kommunicera med varandra. Att dela upp kontoret på flera vå-
ningar minskar de naturliga mötena och möjligheterna för kunskapsdelning drastiskt 
(Bartholomew, 2008). Sverige har genom sin företagskultur, där gemensamma fikapauser är 
ett naturligt inslag i arbetsdagen, kommit långt i det arbetet, även om de inte nödvändigtvis 
syftar till att vara just kunskapsförmedlande, tenderar samtalen att ofta kretsa kring arbets-
uppgifter (Eget antagande). 
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Det är dock viktigt att arbetsplatsen och kontorslandskapet utformas så att det inte stör 
medarbetare i deras dagliga arbete. Människor har behov av att få vara i fred ibland samt ett 
stort behov av att göra sin arbetsplats personlig. Det bör finnas utrymmen för telefonsamtal 
där samtal kan föras för att dels inte störa andra och dels för att inte känna att någon lyssnar 
på vad som sägs. Även utrymmen där medarbetare kan samlas för möten i större grupper bör 
finnas tillhands. Det är också en fråga där organisationskulturen spelar stor roll. Råder det en 
allmän uppfattning att i organisationens delas kunskap och det pratas med varandra i naturliga 
möten ökar sannolikheten för att kunskap sprids vidare (Bartholomew, 2008). 

3.5 KULTUR 
Företagskulturen är en naturlig faktor för att få kunskapshanteringsarbetet att fungera. Den 
genomsyrar hela organisationen och ger stöd åt medarbetarna genom arbetsrutiner och all-
männa attityder kring kunskapshantering. Nonaka (2008) menar att det var det japanska 
tankesättet där kunskapsdelning och synen på kunskap som banade vägen för de japanska 
företagens framgångar under 1900-talets andra hälft. 

Företag har olika stabsenheter som understödjer dem i den inkomstbringande verksamheten 
där HR, human resource, är de som möjliggör kunskapshanteringsarbetet. De hanterar ofta 
personal- och rekryteringsfrågor såväl som utbildningsfrågor på företaget. HR-avdelningen 
utformar många gånger de åtgärder som skapar företagskulturen. Till sin hjälp har de även 
yrkeskunniga personer som är erfarna och genom sina erfarenheter bidrar till företagskulturen 
(Wikforss, 2009).  

Forskning visar att det är först när personer inom en organisation har gemensamt förtroende 
för varandra som kunskap effektivt kan delas. Då vågar personer ställa frågor och tro på det 
som förmedlas (Bartholomew, 2008). Mitt eget antagande är att detta även gäller företags-
kulturen, när medarbetarna känner förtroende och trivs i företagskulturens sätt att hantera 
kunskap så ökar chanserna för kunskap att delas. 

3.5.1 GENUSPERSPEKTIV 
Det finns även ett genusperspektiv på kunskapshantering. Om en organisation har strängare 
krav på kvinnor än män för att komma in i den, innebär det att den går miste om en stor del av 
potentiell kunskap eftersom att kvinnor utgör ungefär 50 % av samhället. Detsamma gäller 
frågor som rör etnicitet, tros- och livsåskådningar, sexuell läggning m.m. Stängs grupper av 
människor ute på grund av irrelevanta krav som inte krävs för att lösa arbetsuppgifterna förlo-
ras möjligheter till kunskap och med dem konkurrensfördelar. Kunskap är kunskap oavsett 
vem den kommer ifrån (Packendorff, 2009). 

En organisation bör dessutom organiseras på ett sådant sätt att familjeliv går att kombinera 
med arbete. Medarbetare som fokuserar stort på arbetet men försummar sitt sociala liv utanför 
arbetet riskerar att bli utarbetade på grund av ökad stress. Sådana medarbetare kommer i läng-
den att kosta företaget och prestationernas effektivitet riskerar att minska (Lindgren & 
Packendorff, 2006). 

3.6 ORGANISERING 
En förutsättning för att en lösning för kunskapshanteringen skall fungera är att ansvar och 
ägarskap tydligt framgår i organisationen. En sådan tydlig lösning är att införa kunskapsledare 
i organisationen som förutom att ansvara för kunskapshanteringen även visar att företaget 
menar allvar med sitt kunskapshanteringsarbete. En satsning på knowledge management be-



17 

höver liksom andra satsningar inom ett företag motiveras genom att visa på vilken avkastning 
den ger i relation till vad som har investerats i den (Wikforss, 2009). 

3.6.1 KUNSKAPSLEDARE 

”Ett framgångsrikt ledarskap i ett kunskapsföretag är också kunskapsorienterat, 
det handlar om att ha metakunskap om vem som kan vad och vara skicklig på att 
välja ut och kombinera kompetenser till kundernas bästa. En smart kunskapsor-
ganisation möjliggör kunskapspusslandet.” 

– Örjan Wikforss, professor i projektkommunikation (Wikforss, 2006) 

Som nämndes ovan har HR ett stort ansvar beträffande kunskapshanteringsarbetet men det 
samma kan sägas om flera olika nyckelpersoner i ett företag. Kommunikationsavdelningen är 
en sådan, miljö- och kvalitetsansvariga en annan, IT-enheten en tredje och inte minst mark-
nadsavdelningen hanterar kunskap. Därför bör ett företag överväga att inrätta kunskapsledare 
som ska samordna kunskapshanteringen och de olika enheter som bidrar till kunskapshan-
teringsarbetet. Lika självklart som att det finns en person som är ansvarig för HR bör det vara 
att ha en ansvarig för kunskapshanteringen. Det finns olika lösningar på hur kunskapsledare 
arbetar och på vilka nivåer i en organisation de skall finnas, nedan följer några förslag på kun-
skapsledare (Frappaolo, 2006). 

• Chief Knowledge Officer (CKO) Kunskapschefen är en person som sitter högt upp i 
organisationens ledning och hanterar de frågor som kan uppstå kring arbetet med 
knowledge management. 

• Knowledge Manager Kunskapskoordinatorn är en ledare som kan överblicka 
organisationen och se vilka behov som finns. Ledartypen är bäst lämpad för organisa-
tioner där man anser att ansvaret för kunskapshantering finns hos flera personer i or-
ganisationen och används framförallt i stora och utspridda organisationer där kunskap 
delas i olika mindre enskilda processer. 

• Knowledge Steward Kunskapssamordnarens roll påminner om kunskapskoordina-
torns men lämpar sig bäst för en organisation där kunskap inte ses som företagsresurs 
som måste hanteras uppifrån och ner. Ledarskapet präglas mycket av att erbjuda hjälp 
till medarbetarna i form av goda kunskaper inom verktyg, praxis och metoder för att 
hantera kunskaper. 

• Knowledge Engineer Kunskapsingenjören är en ledare som främst associeras med 
organisationer som har en taktisk syn på kunskapshantering. Ansvarar för att kunskap 
omvandlas till uttalad och inbäddad kunskap i former av instruktioner och ledningssy-
stem samt att fastställa kunskapsbaserat arbete till återanvändbara rutiner. 

• Knowledge Analyst Kunskapsanalytikern sammanställer och organiserar kunskaper 
för att sprida dem. De blir som bibliotek och specialister på bästa praxis i olika situa-
tioner. Nackdelen är att kunskaperna om vilken praxis som är bäst följer med personen 
om den lämnar organisationen vilket medför att det bör finnas flera kunskapsanalyti-
ker på olika ställen i en organisation. 

3.6.2 KOMPETENSNÄTVERK 
Att för personer inom ett visst kompetensområde skapa möjligheter till att samlas och utbyta 
erfarenheter är en beprövad metod inom knowledge management. Både erfarna och mindre 
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erfarna personer lär av varandra samt skapar kontaktnät. Inom ett företag kan de användas för 
att utveckla de mallar, arbetsinstruktioner, m.m. som behövs för att underlätta arbetet. Nät-
verken kan inom företaget fylla rollerna som kunskapsingenjör och kunskapsanalytiker. För-
delen att samla ett visst kompetensområde i ett nätverk är att grundkunskaperna och intresset 
för dem redan delas och det som skiljer medlemmarna åt är de olika erfarenheterna. Även 
externa nätverk så som branschorganisationer eller föreningar kan vara till stor nytta för en 
organisation och bör ses som en möjlighet av företagsledningar. Där ges tillgång till kunska-
per som har inhämtats utanför den egna organisationen som den kanske aldrig hade kunnat 
lära sig annars (Bartholomew, 2008). 

3.6.3 MENTORSKAP 
Ett bra exempel då socialisering används inom en organisation är mentorskap, där en person 
sammanfogas med en kollega som är mer erfaren. Forskning visar att fördelarna med men-
torskap, både för företag och individer, är omfattande och i vissa fall unika. Det gör att i pro-
fessionella tjänsteföretag har man inte råd att bortse från den effekt som mentorskap innebär 
(Bartholomew, 2008). 

Mentorskap är effektivt för att få in nyanställda och nyutexaminerade personer in i en organi-
sation. Det blir lättare att bygga upp ett kontaktnät med andra personer och företagskulturen 
blir lättare att ta till sig. Men även mentorn kan få mycket lärdomar från den som skall läras 
upp. Nya kunskaper från en utbildning eller andra tankesätt som mentorn inte har tänkt på 
men som denne i kombination med sin erfarenhet inser nyttan av. Kunskap är en färskvara 
som ständigt behöver byggas upp och understödjas för att vara aktuell. Även mer erfarna per-
soner kan ha nytta av att ha en mentor med mer erfarenhet. Det kan vara ett sätt ta sig vidare i 
karriären och få ny motivation till att utveckla arbetet vidare. Personal som slutar tar ofta med 
sig en stor del av sina kunskaper och ett mentorprogram kan vara ett sätt att tillgodogöra sig 
delar av den (Bartholomew, 2008). 

Det är dock inte bara för en organisation att tilldela en mentor utan det måste göras med om-
sorg. Förhållandet mellan mentor och den som ska få råd bygger på ett gemensamt förtroende 
för varandra. Den som blir tillfrågad att vara mentor blir ofta väldigt smickrad eftersom att det 
är ett bevis på att dennes kunskaper är värdefulla. Mentorprogram bör vara ganska omfattande 
och vara under en ganska lång tidsperiod då kunskaperna som förmedlas ofta är djupt ner i 
isberget. Mentorerna behöver dessutom genomgå någon form av utbildning i hur de som 
mentor bör agera, t.ex. att de ska vara öppna för alla former av frågor, hur triviala de än är. 
Mentorprogram brukar också riskera att hamna i skymundan då företag går väldigt bra eller 
dåligt vilket visat sig vara misstag. Väl administrerade mentorprogram kan vara mer värde-
fulla just då företag går starkt framåt eller tappar mark (Bartholomew, 2008). 

3.6.4 DEN LÄRANDE ORGANISATIONEN 
Att lära från den egna organisationen är ofta betydligt effektivare för ett företag än att ta del 
av kunskaper som kommer utifrån. De interna kunskaper, även de enkla, är ofta betydligt vär-
defullare för ett företag jämfört med de externa kunskaperna som även konkurrenterna kan få 
tillgång till. Fördelarna med att lära sig internt är mest uppenbara då misstag har begåtts. Det 
argumenteras dock av professionella tjänsteföretag som anser att deras affärsområden är mer 
varierade än andra affärsområden. Men faktum är att få byggprojekt och konsultuppdrag är 
helt unika, stora delar av det som görs har gjorts tidigare, antingen av dem själva eller av 
andra (Bartholomew, 2008). 
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Många av de lärdomar som kan tas tillvara i en organisation är ofta nya endast för individen 
medan andra har spridit sig vidare genom organisationen. Många människor är dessutom all-
deles för upptagna för att ta sig tid att lära från sina erfarenheter och än mindre dela med sig 
av dem. Tre utmaningar för den lärande organisationen är att hjälpa medarbetare att lära mer 
från sina dagliga erfarenheter, samla in lärdomar som har stort värde för hela organisationen 
och göra dem åtkomliga för alla och slutligen se till att lärdomarna används (Bartholomew, 
2008). 

Looplärande ses som ett nyckelbegrepp inom knowledge management. Det bygger på att 
lärande kan ske på två sätt, enkel och dubbel loop. Vid en enkel loop åtgärdas bara problemet 
som har uppkommit och något egentligt lärande har inte uppkommit, medan vid en dubbel 
loop ifrågasätts själva åtgärderna och rutinerna för dessa. Argyris (2008) ger exemplet att då 
en termostat i ett rum slås på varje gång temperaturen faller under 20°C är ett tydligt exempel 
på enkelt looplärande. En termostat som däremot frågar sig varför den är inställd på just 20°C 
och sedan undersöker om någon annan temperatur vore mer ekonomisk för att värma upp 
rummet är ett exempel på dubbelt looplärande, se figur 3.5. Det finns även en tredje loop, det 
så kallade deuterolärandet, som innebär att en organisation går tillbaka och ifrågasätter varför 
den finns. I exemplet med termostaten är det en termostat som ifrågasätter sitt eget existe-
rande. En organisation kommer dock sällan till det steget då den är för upptagen med att åt-
gärda problem i nuet (Detterberg & Melldén, 2002). 

  

Figur 3.5 Looplärande (Argyris, 2008). 

Välutbildade och professionella medarbetare är väldigt duktiga på enkelt looplärande då de 
har spenderat mycket tid på akademiska utbildningar, att bemästra ett eller flera kompetens-
områden och använda dessa kompetenser till lösa riktiga problem. Det är också förklaringen 
till att dubbelt looplärande inte är särskilt utbrett, de har helt enkelt väldigt lite erfarenhet av 
misslyckanden och därmed kunskap om hur de hanterar och lär sig från dem (Argyris, 2008). 

I projektbaserade verksamheter finns det två tydliga arbetssätt där lärande framförallt appli-
ceras. Det ena är i projektets planeringsfas då man kan gå tillbaka till tidigare lärdomar för att 
hitta goda exempel och misstag det går att lära ifrån. Det andra är att i ett projekts 
avslutningsfas tillsammans gå igenom vilka lärdomar man kan dra. Detta måste göras i direkt 
anslutning till att projektet avslutas eftersom att erfarenheter och kunskaper då är som allra 
färskast. Det kan även vara av nytta att gå tillbaka ännu en gång då projektdeltagarna har fått 
perspektiv på de lärdomar som drogs (Bartholomew, 2008). I stora projekt som tar lång tid 
och involverar många olika personer i olika faser kan det även vara värdefullt att under pro-
jekttiden studera vilka lärdomar som erfarits. Detta för att kunskaperna skall vara så färska 
som möjligt (Eget antagande). 

Mål Handling/strategi Konsekvens 

Dubbelt looplärande 

Enkelt looplärande 
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3.7 NYTTA – VARFÖR HANTERA KUNSKAP 

”In an economy, where the only certainty is uncertainty, the one source of lasting 
competitive advantage is knowledge.” 

– Ikujiro Nonaka, professor i internationell affärsstrategi (Nonaka, 2008) 

Företags mål är att tjäna pengar men hur knowledge management kan bidra till det är ingen 
självklarhet. Frågan som företagsledningar ställer sig är hur de ska få avkastning på det ka-
pital de har investerat. Rätt hanterad kunskap bygger upp det intellektuella kapitalet som i sin 
tur kan ha effekter på det ekonomiska kapitalet. Det finns exempel på flera företag som ge-
nom sina satsningar på knowledge management har lyckats öka sina intäkter, men det finns 
inga garantier för att andra företags satsningar lyckas. Kunskapshantering sker på lång sikt 
och är inte något som går att köpa från en återförsäljare. Det är en utveckling organisationen 
gör där åtgärder för kunskapshantering förfinas för att bli effektivare och därmed mer konkur-
renskraftig (Bartholomew, 2008). 

3.7.1 DET INTELLEKTUELLA KAPITALET 
Intellektuellt kapital sammanfattas som värdet av de anställdas sammanlagda kunskaper och 
anses mätt i pengar vara åtminstone lika stort som kostnaden för att återuppbygga dessa kun-
skaper. Även om de erkänns som tillgångar brukar de sällan redovisas i de ekonomiska rap-
porter ett företag gör jämfört med finansiella tillgångar. Det kan bero på att det är kapital 
starkt bundet hos organisationens medarbetare snarare än hos organisationen i sig och är där-
för svårt att mäta. Intellektuellt kapital delas in i tre underkategorier: humankapital, struktur-
kapital och kundkapital (Frappaolo, 2006). 

• Humankapital. Det sammanlagda värdet av en organisations kunnande och mätt i 
värdet av vad de anställda kan och kostnaden för att återuppbygga det. 

• Strukturkapital. Värdet av produkter, system och tjänster ett företag har byggt upp 
och sammanfattas kort som ett företagsvärde utöver personalen. Strukturkapital kan 
existera en kort period utan humankapital, så som marknadsvärdet hos en populär pro-
dukt, men kommer så småningom att minska utan humankapital. 

• Kundkapital. Motsvarar värdet av de relationer en organisation har byggt upp med 
sina kunder. Kundkapital tar hänsyn till hur väl man känner sina kunder och deras be-
hov. Värdet är åtminstone så stort som kostnaden för att bygga upp nya kundrelatio-
ner. 

Intellektuellt kapital hänger alltså samman med hur ett företag hanterar sina kunskapsresurser. 
Det är dock svårt att nå eftersom att det till stor del bygger på de tysta kunskaper som är mest 
konkurrenskraftiga. 

3.7.2 EKONOMISKA FÖRDELAR 
Studier visar att anställda i organisationer som arbetar med arkitektur och andra kreativa verk-
samhetsområden, bedömer att 15–20 % av deras tid går till att uppfinna hjulet på nytt, arbeta 
om och rätta till missförstånd samt att leta reda på information. Det motsvarar att 30–40 % av 
personalen inte utför något värdeskapande arbete alls, vilket är en ansenlig och påtaglig kost-
nad. Om de anställda har tillgång till tidigare kunskaper och erfarenheter och lätt kan tillgodo-
göra sig dem minskar behovet av att leta reda på information, uppfinna hjulet på nytt, missför-
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stånd, m.m. Vilket i sin tur ökar mängden värdeskapande arbete och avkastningen hos företa-
get (Bartholomew, 2008). 

Att lära från goda exempel framstår som en självklarhet men en lärande organisation måste 
även kunna lära från misstag som har gjorts. Alla organisationer gör om samma misstag gång 
på gång vilket beror på misstag i det organisatoriska lärandet. I organisationer där personal-
kostnaderna är de absolut största kan de genom att minska antalet återuppfinningar av hjulet 
med bara 25 % få ner de totala kostnaderna med 4–5 % och erhålla en mycket högre ökad 
lönsamhet (Bartholomew, 2008). 

Exemplen ovan visar på hur knowledge management kan minska kostnaderna men det är även 
möjligt att öka intäkterna. Om konkurrenskraftigheten ökar så ökar också sannolikheten för att 
få in fler uppdrag. Om de anställda dessutom har kunskaper om vilka kunder som finns i fö-
retaget, vilka kompetenser som finns och kan hänvisa till tidigare referensuppdrag ökar chan-
serna till merförsäljning (Bartholomew, 2008). 

3.7.3 MÄTA NYTTA 
Nyttan med knowledge management kan vara svår att bedöma och kostnaderna för att arbeta 
med det kan uppfattas som stora. Företagsledningar undrar vad de tjänar på att investera i 
knowledge management medan de kanske snarare borde fråga sig om de har råd att inte satsa 
på knowledge management (Bartholomew, 2008). Nyttan är större än rent ekonomiskt mät-
bara effekter och kan vara ökad effektivitet, öppnare företagskultur, tillgång till tidigare lär-
domar, m.m. Det finns flera olika analysverktyg som tar hänsyn till de nyttorna såväl som de 
ekonomiska, exempelvis PENG-analys, balanserade styrkort, NÄT-metoden, m.fl. Resultaten 
från dem skall ses som en vägledning inför investeringsbeslut (Dahlkvist & Jönsson, 2007). 

• PENG står för Prioritering Efter NyttoGrunder och är en svenskutvecklad metod. 
Analysen bygger på att positiva nyttor kategoriseras med olika färger. Grönt är direkt 
resultatpåverkande nyttor, gult är indirekt resultatpåverkande nyttor och rött är svårbe-
räknade nyttor. Dessa subtraheras sedan med kostnaderna för att få fram nettonyttan. 
Fördelen med metoden är att den är lättöverskådlig och enkel att utföra (Melin-Hög-
rell, 2009). 

• Balanserade styrkort utgår från fyra olika perspektiv: det ekonomiska och finansiella 
perspektivet, kundperspektivet, det interna affärsperspektivet och utvecklingsperspek-
tivet. Det ekonomiska perspektivet ger kvantitativ information så som lönsamhet, de-
biteringsgrad, m.m. Kundperspektivet och det interna affärsperspektivet fokuserar på 
att analysera och bedöma nuläget. Utvecklingsperspektivet analyserar och bedömer 
den strategiska utvecklingen. Nyckeltalen hänger samman på en tidsaxel och fördelen 
är att det går att härleda målen utefter tidigare erfarenheter och jämförelser som i sin 
tur kan effektivisera arbetet (Macheridis, 2001). 

• NÄT-metoden utvecklades i ett examensarbete på KTH 2007 av Karin Dahlkvist och 
Sofie Jönsson och prövades i en fallstudie på teknikkonsultföretaget Grontmij. NÄT 
står för Nytta, Ändring och Tid och består av tre grundstenar. Den första, processen, 
visar hur ett problem identifieras till att en lösning implementeras. Nästa steg är mo-
dellen som visar hur det ska implementeras och som följs av det sista steget som är 
nätet som grafiskt visar nyttan. Fördelen är att metoden tittar på många olika aspekter 
och presenterar nyttan som minsta nytta med investeringen respektive den maximala 
nyttan med investeringen (Dahlkvist & Jönsson, 2007). 
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4 ETT FÖRETAG SOM VILL FÖRÄNDRA EN HEL BRANSCH 
Nedan redovisas fallstudiens insamlade empiri baserad på de insamlingsmetoder som redovi-
sades i kapitel 2.4. Statistiska data ur enkätundersökningen redovisas löpande i texten men 
kan studeras närmare i bilaga 2. 

4.1 TEKNIKKONSULTEN GRONTMIJ – UTMANAREN 
Grontmij NV är en internationell teknikkonsultkoncern med sitt huvudsäte i Nederländerna 
som grundades 1915. Namnet Grontmij är bildat från de holländska orden för markförbättring 
och återvinningsföretag, grondverbetering och ontginningmaatschappij, som var företagets 
verksamhetsområden då det grundades. Idag rankas Grontmij som Europas femte största tek-
nikkonsult med verksamheter inom områdena energi, miljö, samhällsbyggnad, husbyggnad, 
projektledning och arkitektur fördelade på 8 000 medarbetare på 140 kontor världen över, 
framförallt i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Polen, Danmark, Storbritannien, Irland och 
Sverige (Grontmij.se, 2009). 

I Sverige etablerades Grontmij AB genom förvärv av det dansksvenska teknikkonsultbolaget 
Carl Bro AB hösten 2006, som på den svenska marknaden hade rötter i försvaret, Stockholms 
stad och dåvarande Sydkraft, numera Eon. Därmed blev Grontmij Sveriges femte största tek-
nikkonsult med cirka 800 anställda. De tre huvudmarknaderna i Sverige är energi, husbygg-
nad och samhällsbyggnad där ungefär hälften av verksamheten finns inom husbyggnad, en 
fjärdedel inom anläggning och en fjärdedel inom energi. Varje år genomför Grontmij 6 000 
uppdrag åt över 1 000 kunder i Sverige. Exempel på viktiga projekt är Citybanan i Stockholm, 
Hammarby sjöstad, Nya Öresundsverket, upprustningen av tunnelbanans Farstagren, Norra 
länken samt installation av brandskydd på den havererade kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl i 
Ukraina (Grontmij.se, 2009). 

Etableringen på den svenska marknaden gick inte smärtfritt och stora förändringar har präglat 
Grontmij under de fyra år de har verkat där. VD Ulf Palmblad ställde ultimatum till de an-
ställda och inriktade företaget att vara mer affärsdrivet än tidigare, företagskulturen och stra-
tegin ändrades radikalt. Av de 800 anställda i företaget idag är det endast 40 % som arbetar 
kvar sedan tiden innan Grontmij förvärvade Carl Bro. Trots det har omsättningen och de eko-
nomiska resultaten ständigt förbättrats, resultatet första halvåret 2009 var 20 % högre än mot-
svarande period 2008. Grontmijs VD beskrivs som en avvikande röst i branschen som inte 
drar sig för att uttrycka sina åsikter, som att exempelvis kritisera regeringens satsning på inf-
rastruktur. Genom liknande uttalanden och med ambitionen att vilja förändra branschen har 
gett Grontmij smeknamnet utmanaren (Dickson, Byggindustrin, 2009:2). 

4.1.1 ORGANISERING 
Grontmij har varit uppdelad på sex divisioner som i sin tur har varit indelade i 27 enheter be-
lägna på ett tjugofemtal kontor mellan Malmö och Boden. Under hösten 2009 gjordes om-
struktureringar i organisationen till fem divisioner uppdelade på 25 affärsenheter (se bilaga 3). 
Förändringen innebar bland annat att vissa affärsenheter slogs samman och att vissa enheter 
organiserades under nya divisioner. Bakgrunden till förändringen var den världsomspännande 
lågkonjunktur som inleddes 2008 och fortsatte in i 2009 med tuffare marknadsförhållanden 
där branschen som helhet backade men där Grontmij fortsatte starkt framåt. Förändringsarbe-
tet inleddes dock redan för fyra år sedan då Grontmij förvärvade Carl Bro och ska ses som ett 
led i utvecklingen mot företagets vision (se nedan) som har skett sedan dess (Grontmijs intra-
nät, 2009). 
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På Grontmij är man väldigt noga med att betona att det inte ska spela någon större roll vilken 
division man är organiserad under. Samverkan är ett ord som lyfts fram och något som ska 
genomsyra arbetet hos Grontmij. Företaget har en decentraliserad organisation som inte är 
organiserad i stuprör just för att kunna möjliggöra samverkan, vilket även gäller stabsavdel-
ningarna HR, kommunikation samt sälj och marknad som alla tre har ett nära arbete 
(Mjöbäck, 2009). Däremot så är det ofrånkomligt så att det är lättare att samarbeta inom divi-
sionerna och inom större affärsenheter (Palmblad, 2009:2). 

Affärsenheterna är i sin tur uppdelade i ett antal grupper utefter de olika kompetensernas 
verksamhetsområden. Grupperna leds av gruppledare som skall ses som ett stöd till affärs-
enhetschefen i det dagliga arbetet med att leda enheten mot de uppsatta målen. Gruppledarna 
jobbar precis som de övriga medarbetarna på enheten i uppdrag medan affärsenhetschefen 
jobbar en bråkdel av sin tid i uppdrag. 

4.1.2 SAMVERKAN MELLAN KONTOR OCH KONCERN 
Samverkan mellan kontoren varierar beroende på vilka kontor man tittar på, men den har to-
talt sett ökat. Från att nästan vara 25 dotterbolag utspridda mellan södra och norra Sverige 
arbetar de numera mer tillsammans och främst i det arbetet är de tre största kontoren i Stock-
holm, Malmö och Eskilstuna. Organisationsförändringen är även tänkt att stimulera till ökad 
samverkan mellan kontoren (Mjöbäck, 2009). 

Trots att 55 % av de anställda svarar att de inte använder Grontmijs nätverk av kontor i Sve-
rige som en erfarenhetsbank (Enkätundersökning, 2009) ses det från staben som positiva siff-
ror som trodde att det skulle ligga på en lägre nivå (Marklund, 2009). Enskilda medarbetare 
har svarat att det många gånger kan vara svårt att involvera personer från andra kontor om det 
inte redan sker tidigt i uppdragen. Det påpekas även att det är en ledarskapsfråga, att det är 
upp till enhetschefer och uppdragsledare att uppmana till att söka kompetenser brett inför nya 
uppdrag (Claesson, 2009). En möjlig förklaring som lyfts fram är att kontoren i Stockholm 
och Malmö har över hälften av uppdragen och att andra kontor använder dem men kanske inte 
nödvändigtvis tvärtom. Att många uppdrag utanför storstäderna är även starkt lokalt förank-
rade ges också som en förklaring till att de olika kontoren utnyttjas dåligt som erfarenhets-
banker (Mjöbäck, 2009; Palmblad, 2009:3). 

Kopplingen till koncernen och arbeten i Europa är svag, endast 6 % uppger att de använder 
kontoren i Europa som erfarenhetsbanker (Enkätundersökning, 2009). Ambitionerna om ett 
större utbyte med koncernen finns från företagsledningen och uppges även till viss mån hänga 
samman med att samverka inom Sverige (Marklund, 2009; Palmblad, 2009:2). Desto bättre 
samverkan inom Sverige leder till att det blir enklare att verka i Europa (Marklund, 2009). 

4.1.3 ATT VIDGA PERSPEKTIVEN 
Satsningen på samverkan inom hela företaget och mellan kontor har lett till ett bättre utnytt-
jande av kompetenser. Ett exempel på en konkret knowledge management-åtgärd som lyfts 
fram är utvecklingen som har skett på kontoret i Eskilstuna under ledning av divisionschef 
Niklas Sörensen. Från att det har varit ett kontor med många försvarsanknutna projekt och 
med Fortifikationsverket som största kund, till att ställa om arbetet till civila projekt. Attity-
den som kommunicerades var att kan man spränga i berg åt försvaret, kan man även göra det i 
civila projekt så som Citybanan. Där lärde sig Grontmij mycket om kunskapshantering inom 
organisationen, dessutom lyckades det även ge god avkastning i form av bl.a. PR (Mjöbäck, 
2009). 
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4.2 FÖRETAGSKULTUREN VISAR VÄGEN 

"Det gäller för svenska byggföretag att förstå att riktig förändring kommer med 
en ändrad företagskultur, inte genom att förnya metoderna." 

– Ulf Palmblad, VD Grontmij (Byggvärlden, 2009) 

Grontmijs företagskultur ska vara ramarna och vägvisaren som leder fram till den vision fö-
retaget har satt upp. För att nå dit har företagsledningen identifierat ett antal kärnprocesser 
som är extra viktiga, se figur 4.1. Visionen har kallats Vision 2009 och utgjorts av ledorden 
att Grontmij skall vara den bästa konsulten med de bästa ledarna och uppdragen. Det ledande 
konsultbolaget med andra ord, vilket innebär att man skall vara en utmanare som med mod 
och stolthet vågar stå för de begreppen (Grontmijs intranät, 2009). 

"Vi måste ifrågasätta gängse normer. I byggbranschen är det mycket av 'Så här 
har vi alltid gjort'. Det har med företagskulturen att göra." 

– Harri Koskinen, affärsutvecklare Grontmij (Byggvärlden, 2009) 

 

Figur 4.1 Grontmijs företagskultur som vägvisare till visionen (Grontmijs företagskultur, 2009). 

Delmålen i strategin har varit att Grontmij ska vara lönsammast och en av de största aktörerna 
i branschen och attraktivast för både kunder och konsulter. Det andra steget i utvecklingen är 
av affärsmodeller och kompetensområden med ett utökat samarbete mellan de olika länderna 
inom Grontmij. I förlängningen vill man inte bara utveckla Grontmij utan även hela bran-
schen inom områden som den historiskt har varit svag inom, så som affärsmässighet, ledar-
skap, enhetlig kultur, varumärke och strukturkapital (Grontmijs intranät, 2009). 

Just strukturkapital är något som företagsledning betonar särskilt och de definierar det som 
värdet på bolaget utöver varje individ, snarare än systematiskt strukturkapital som represente-
rar värdet av exempelvis IT-system. I teknikkonsultbranschen har det länge varit väldigt lågt 
och Grontmij vill gärna jämföra sig med andra framgångsrika och lönsamma konsultbolag så 
som McKinsey och Accenture som har stora strukturkapital (Grontmijs intranät, 2009; 
Mjöbäck, 2009). Uppfattningen är att bilden av teknikkonsulter är att de är som bemannings-
företag, kompetens som köps in när det råder brist på den och inte för att teknikkonsulter är 
experter inom sina områden (Mjöbäck, 2009). 
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De kärnprocesser som skulle leda till visionen kan till stora delar anses ingå i vad som be-
tecknas som knowledge management även om någon uttalad strategi för det inte har funnits. 
Det betonas dock att det är först nu som mognaden för en sådan strategi har infunnit sig 
(Marklund, 2009; Mjöbäck, 2009) och i Budskapsplattformen (2007) betonas kunskapsöver-
föring. Samtidigt står Gronmtij inför en ny vision då Vision 2009 anses till stora delar ha 
uppnåtts och företagsledningen har börjat introducera vad de kallar för Vision 2015. Exakt 
hur den kommer att se ut är ännu inte klart, men den kommer att baseras på Vision 2009, vi-
sionsförslag från deltagare i utvecklingsprogrammet EPP (Established Potentials Programme, 
se nedan) samt koncernstrategin som introduceras i januari 2010 (Palmblad, 2009:2). 

Förändringarna och visionerna står dock inte utan kritik, medarbetare undrar vad det innebär 
för dem i deras dagliga arbete att vara det bästa teknikkonsultbolaget. När företagsledningen 
säger att Vision 2009 är uppnådd och att företaget nu går mot nästa vision märker medarbe-
tarna ingen skillnad mot tidigare (Deltagande observation). 

4.2.1 EN KULTUR BASERAD PÅ TEKNIK, MEN INTE EN TEKNIKKULTUR 

"Förutom att vi till stora delar hade en kultur som påminde om ett gammalt äm-
betsverk hade vi en teknikkultur. Det gällde att vrida om mot en kundinriktad 
kultur. Kunden ska uppskatta det vi gör därför att vi är duktiga på att driva en 
affär baserad på teknik. Men kulturen ska inte vara en teknikkultur." 

– Ulf Palmblad, VD Grontmij (Dickson, Byggindustrin, 2009:2) 

Företagskulturen är den som har genomgått den största förändringen på Grontmij där många 
som tidigare varit offentliganställda hade svårt att acceptera omställningen till ett vinstdri-
vande företag. Det ledde till att VD Ulf Palmblad ställde ett ultimatum till de anställda där han 
frågade ”om de ville arbeta hos en privat konsult eller på en myndighet”. Det ledde till att 
många självmant sade upp sig (Dickson, Byggindustrin, 2009:2). Även många chefer som inte 
kunde anpassa sig till den nya kulturen valde själva att sluta eller sades upp, i vissa fall trots 
att de var lönsamma (Mjöbäck, 2009). 

Den nya kulturen skall vara baserad på teknik men samtidigt genomsyras av affärsmässighet 
och professionalism, att man kan arbeta med teknik är det minsta en kund ska begära 
(Palmblad, 2009:3). Gronmtij har identifierat tre stycken nyckelbegrepp som sätter ord på 
företagskulturen: kompetens, affärsmässighet och vad man kallar för RMI (Rätt Mental 
Inställning). ”RMI handlar om ett gemensamt förhållningssätt som ska vara utmärkande för 
Grontmij både i förhållande till våra kunder och internt” står det att läsa i Budskapsplattfor-
men (2007). Som anställd ska man veta vad Grontmij står för, vad man kan och levererar. 
RMI innebär att man i alla lägen skall bidra med visionärt tänkande, inspirera till intelligenta 
lösningar, skapa resultat, vara kvalitetsorienterade, arbeta tillsammans samt agera med själv-
förtroende. I ett examensarbete vid KTH där Hjelm & Sandberg (2009) studerade hur Gront-
mij genom sin företagskultur leder och utvecklar individer till ett ökat strukturkapital, återges 
mycket av det som företagskulturen står för, vilket uppfattas som att många har tagit den till 
sig. Samtidigt erkänns också att de stora kontoren med Stockholm i spetsen har kommit längst 
i att ta till sig kulturen (Mjöbäck, 2009). 

I Budskapsplattformen (2007) kan man även läsa att företagskulturen skall leda till 
kompetensutveckling som skapar rätt förutsättningar för kunskapsöverföring mellan kollegor. 
I enkätundersökningen (2009) svarar 59 % att de anser att Grontmij har en företagskultur där 
man lär av tidigare erfarenheter och andra lärdomar från tidigare uppdrag. Vidare anser 53 % 
att Grontmij har en företagskultur som skapar rätt förutsättningar för kunskapsöverföring. Där 
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skiljer sig dock mäns och kvinnors svar åt. När frågan korsrefereras med frågan om könstill-
hörighet, framgår det att 52 % av kvinnorna som svarade på undersökningen anser att före-
tagskulturen inte skapar rätt förutsättningar för kunskapsöverföring. Vad det beror på har 
ingen av de intervjuade några svar på men en spekulation kan vara branschens långvariga 
mansdominans (Marklund, 2009; Mjöbäck, 2009). 

4.2.2 LEDARSKAP GENOM FÖREBILDER 

”Har du ett gott ledarskap som representerar det du vill vara smittar det även av 
sig neråt i leden.” 

– Jonas Mjöbäck, kommunikationschef Grontmij (Mjöbäck, 2009) 

Grontmij har som tydlig ambition att företagsledning och chefer skall uppfattas som förebil-
der för övriga i organisationen. Vid sidan av medarbetarutveckling har även stort fokus i 
Grontmij Akademin lagts på ledarskapsutveckling, genom exempelvis programmen NPP 
(New Potentials Programme) och EPP (Mjöbäck, 2009). NPP är ett program för att utveckla 
de yngre och nya medarbetarna som ses som de framtida ledarna. EPP är det sista steget i den 
interna ledarskaputvecklingen och syftar till att lyfta fram de personer som redan idag anses 
vara nyckelpersoner och möjliga divisionschefer (Grontmijs intranät, 2009). De båda 
programmen har samarbetat tillsammans som en form av mentorskap (Mjöbäck, 2009).  

Genom cheferna vill man lära genom exempel, därför ser man till att ha divisionschefer som 
är synliga på kontoren och engagerar sig i uppdragen. De identifieras som viktiga kulturbärare 
och rollfigurer (Mjöbäck, 2009). Medarbetare på Grontmij håller med om att divisionsche-
ferna är synliga, men då oftast snabbt förbi i korridoren och ofta pratandes i telefon. De sak-
nar att cheferna stannar upp och tar sig tid och intresserar sig för det arbete som utförs, 
medarbetarna har heller ingen egentlig uppfattning om vad det är som divisionscheferna gör 
mer än att jobba mycket med marknad och sälj. En positiv bild som dock lyfts fram av en 
konsult på Stockholmskontoret är att när VD informerar under ett av de gemensamma fru-
kostmöten som hålls på onsdagar, är det en avslappnad stämning och attityd. ”Det är som att 
sitta på ett stort enhetsmöte och diskutera med och lyssna på enhetschefen” (Deltagande ob-
servation). 

För att avlasta divisionscheferna har Grontmij även i och med förändringen som träder i kraft 
hösten 2009 officiellt infört vice divisionschefer och tanken är de ska stödja ledningen i det 
dagliga arbetet över linjen, stärk säljet och förbättra verksamhetsstyrningen. Samtliga vice 
divisionschefer som tillsatts är kvinnor vilket kraftigt ökar antalet kvinnor på högre positioner. 
Det påpekas dock noga att de har valts utifrån sina kompetenser, många av dem har genom-
gått EPP och samtliga har tidigare haft ledningsansvar (Mjöbäck, 2009; Grontmijs intranät, 
2009). En bred rekrytering av ledarpersoner har också varit en medveten strategi hos Gront-
mij. Man har medvetet rekryterat personer som inte nödvändigtvis har erfarenheter av teknik-
konsultbranschen eller ingenjörsbakgrunder. Exempelvis är VD Ulf Palmblad civilekonom i 
grunden precis som kommunikationschefen Jonas Mjöbäck (Mjöbäck, 2009). 

4.3 KOMMUNIKATION 
I och med att Grontmij anställde Jonas Mjöbäck som kommunikationschef våren 2007 har 
kommunikation fått en mer tydlig och framträdande roll. Han har med ett förflutet som kom-
munikationskonsult arbetat med kommunikation aktivt som ett verktyg på ett annat sätt jäm-
fört med tidigare då rollen mer liknade en traditionell informatör (Mjöbäck, 2009). 
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4.3.1 KONTORSLANDSKAP FÖR ÖKAD SAMVERKAN 
Hur kontorens utformning påverkar samarbete och förtroende mellan kollegor är en medveten 
fråga för Grontmijs ledning. Ett exempel som kommunikationschefen Jonas Mjöbäck (2009) 
ger är flytten av kontoret i Malmö som är ett av de största. Tidigare låg det mer centralt i sta-
den än vad dagens kontor gör, men det ägdes av Malmökontorets största kund Eon och var illa 
anpassat för verksamheten. Det var gammaldags och de anställda satt i sina boxar och ut-
spridda på olika våningsplan som gjorde att personer som jobbat på samma kontor aldrig hade 
mött varandra. Det nya kontoret beskrivs som fräscht och är organiserat i ett kontorslandskap, 
men bättre än det på huvudkontoret i Stockholm. Valet av kontorslandskap hade ekonomisk 
betydelse men framförallt var det möjligheterna till samverkan mellan kollegor man ville åt. 
För att öka den finns det stora gemensamma ytor och man bjuder på frukost varje dag för att 
på så sätt skapa naturliga möten mellan människor. 

Många av Grontmijs kontor är dock små och det är inte på alla håll man är organiserade i 
landskap. På det tredje största kontoret i Eskilstuna har man exempelvis på grund av många 
försvarsanknutna uppdrag varit tvungna att ha personalen i egna rum då dessa ställer andra 
krav på hantering av arbetsmaterial och dokumentation. Men kommunikationschefen medger 
att kontorens utformning är av stor vikt för att kunna uppnå en god samverkan inom kontoren 
(Mjöbäck, 2009). 

Att arbetsmiljön har betydelse för medarbetarna visas även tydligt i enkätundersökningen 
(2009). Den de vänder sig till i störst utsträckning vid behov av tips och råd är den som är 
kunnigast på det kontor inom det område de har frågor. Det följs av den de känner bäst och 
därefter den som sitter fysiskt närmast. Det absolut vanligaste sättet de anställda tar kontakt 
med den som kan ge dem tips och råd är att fråga någon personligen ansikte till ansikte. Där-
efter följer telefon respektive e-post (Enkätundersökning, 2009). 

4.3.2 INTRANÄTET 
Grontmijs intranät är tillgängligt för alla medarbetare, även de som är placerade ute hos kund. 
Det första man möts av är startsidan som också är den mest levande sidan på hela intranätet. 
Där publiceras nyheter och aktuell information så som vilka är nyanställda, företagets resultat 
den senaste månaden, månadens initiativ, kalendarium samt de tre senaste inläggen i fråge-
forumet Askmij. Via intranätet kan man även söka på medarbetare, få information, lämna in 
förbättringsförslag, rapportera tid, hämta mallar, få tillgång till CV-databasen, m.m. 

Kommunikationschefen ser intranätet som en dynamisk kommunikationsportal där det sker 
faktisk tvåvägskommunikation (Mjöbäck, 2009). Detta står i bjärt kontrast till medarbetarnas 
syn på intranätet som en ren informationsportal. De beskriver det som att det inte finns an-
ledning till att gå in på intranätet om de inte måste och att vissa funktioner är för dåliga (En-
kätundersökning, 2009). Samtidigt är det varje anställds skyldighet att veta vad som står på 
intranätet och det mesta de anställda behöver veta finns att läsa där (Mjöbäck, 2009). 

Intranätet står dock inför en förändring då det nya ledningssystemet introduceras. Dagens 
ledningssystem är snårigt och inte anpassat efter användaren och beskrivs som ett lapptäcke 
av tidigare system. Det nya systemet, som byter namn till verksamhetssystemet, kommer att 
interageras mer med intranätet och på så sätt tvingar folk att arbeta i dess struktur (Mjöbäck, 
2009). 
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4.3.3 ASKMIJ 
Frågeforumet Askmij (uttalas ’ask me’, fråga mig på engelska) finner man på intranätets för-
sta sida. Det består av sex stycken olika forum där man kan ställa och svara på arbetsrelate-
rade frågor eller söka kontakt med andra kompetenser inom Grontmij. Forumet är dåligt ut-
nyttjat av Grontmijs anställda, mer än två tredjedelar svarar att de varken ställer eller svarar 
på frågor. En del läser andras frågor och svar men inte särskilt ofta. Mycket av kritiken hand-
lar om att utformningen hämmar användningen då de inte vet om de får svar eller om det finns 
frågor som de kan svara på utan att leta bland de frågor som är ställda (Enkätundersökning, 
2009). 

När jag tittat igenom forumet ser framgår det att de flesta frågor inte har fått något svar och de 
som har svar har ofta ett svar, där kan det många gånger vara samma person som har upprepat 
sin fråga för att på så sätt få med den på bland de tre senast diskuterade frågor i Askmij som 
visas på intranätets startsida. Kommunikationschefen medger att Askmij kan förbättras men 
anser samtidigt att det fyller en funktion idag. Det kommer in uppemot tre frågor i veckan och 
om alternativen är att behålla det som det är eller att ta bort det, väljer han att behålla det 
(Mjöbäck, 2009). 

4.3.4 CV-DATABAS 
Via en rullgardinsmeny som alltid finns tillgänglig överst på Grontmijs intranät öppnas CV-
databasen i ett nytt fönster. I den kan man söka på personer och kompetenser samt uppdatera 
sitt eget CV. Ett CV innehåller uppgifter om vem man är och hur man tar kontakt med den, 
vilka utbildningar man har, vilka pågående och tidigare projekt man har arbetat med samt 
även vilka kompetensområden man besitter. Dessa väljer man själv och rangordnar på en 
femgradig skala där fem är högst. Just rangordningen av kompetenser får viss kritik eftersom 
att den görs subjektivt av varje enskild person och att det där därmed inte nödvändigtvis är ett 
jämförbart mått (Enkätundersökning, 2009). 

Under min tid på Grontmij hörde jag från många håll, bland andra från VD, att medarbetarna 
på Grontmij är dåliga på att uppdatera sina CV och att så få som 50 % är uppdaterade 
(Palmblad, 2009:1). Trots det svarade 87 % att de kontinuerligt ser till att uppdatera sina CV 
(Enkätundersökning, 2009). Vad skillnaden på 37 procentenheter beror på vet inte varken HR 
eller kommunikationschefen, men att det kan ha att göra med synen på vad som är att uppda-
tera sitt CV. Många medarbetare svarar i enkätundersökningen (2009) att de uppdaterar när 
något nytt tillkommer men att de nu är upptagna i projekt som löper över lång tid. Kommuni-
kationschefen svarar dock att oavsett hur stor skillnaden är från att ha 100 % uppdaterade CV 
är det anmärkningsvärt. Grontmij är ett företag som säljer kompetenser och det gör man ge-
nom personers olika CV (Mjöbäck, 2009). 

4.3.5 C2-FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Via rullgardinsmenyn överst på intranätet ges även tillgång till systemet C2 där anställda kan 
lämna in förbättringsförslag som sedan skall utredas. Förslagen kan handla om vad som helst 
som rör företaget, exempelvis arbetsmiljö eller rent praktiska frågor som fler krokar i kapp-
rum. Systemet fungerar dock dåligt och för division samhällsbyggnad hade det den 30 no-
vember 2009 kommit in 11 förslag de senaste 12 månaderna, varav 27 % hade lagts ner och 
resterande väntade på beslut. Av dessa var 63 % försenade. Kritiken mot systemet är även 
omfattande och över 60 % använder aldrig C2. Dels är det många som inte vet vad det är för 
någonting men vanlig kritik är att det inte händer något efter att ett förslag har lämnats in eller 
att det tar väldigt lång tid innan besked om att förslaget har lagts ner (Enkätundersökning, 
2009). 
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Miljö- och kvalitetsansvarig Bengt-Arne Claesson (2009) säger att han är medveten om kri-
tiken och bristerna i systemet och det är något företaget ska ta tag i snarast. Vissa åtgärder är 
redan gjorda, bl.a. har förseningarna minskat från 72 % till under 50 % på en månad, och det 
första målet är satt till 25 % förseningar. Nästa förbättringsåtgärd som skall göras är att få upp 
delaktigheten bland de anställda. 

4.4 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING AV HUMANKAPITAL 
Grontmijs personal kännetecknas av en låg medelålder, sex tiondelar av personalstyrkan är 45 
år gamla eller yngre. Fördelningen mellan könen är cirka en tredjedel kvinnor och två tredje-
delar män, där endast en femtedel av kvinnorna är över 45 år medan åldersfördelningen är 
mer jämn bland männen. Utbildningsnivån är även hög och två tredjedelar av företaget har en 
högskole- eller universitetsexamen om minst tre år, även om de flesta har studerat längre än 
tre år. Generellt går det också att säga att desto högre ålder, desto större andel har endast 
gymnasieexamen och då antagligen den tidigare formen av fyrårigt tekniskt gymnasium. Över 
50 % av de anställda har mer än 10 års branscherfarenhet inom det område de arbetar idag 
(Enkätundersökning, 2009). 

Kompetensutvecklingspolicyn som Grontmij har beskriver hur företaget ska ta tillvara och 
utveckla sina kompetenser. Den omfattar 10 meningar och som talar om att syftet är att kva-
litetssäkra och effektivisera arbetet samt att utveckla medarbetarna och företaget. I den går att 
läsa att ”kompetensutveckling inom Grontmij Sverige sker i huvudsak genom att medarbetare 
arbetar i uppdrag och i övrigt genom kompletterande utbildning” och att ”ansvaret för kom-
petensutveckling åvilar såväl medarbetare som chef” (Kompetensutvecklingspolicy, 2007). 
Matilda Marklund (2009) på HR berättar att de inte har lagt stora resurser på själva policyn, 
men att ledar- och medarbetarutveckling är en oerhört viktig fråga. En policy är dock endast 
en policy och säger kanske inte mycket och att de strävar efter att hitta något annat. Att den 
policy som finns endast omfattar 10 meningar jämfört med exempelvis kommunikationspoli-
cyns (2007) 10 sidor förklaras med att fokus har hittills legat på ledarutveckling, men att nu är 
företaget moget för att ta nästa kliv. Hon betonar dock att säkerställa medarbetarutveckling är 
en av chefens centrala uppgifter. 

I alla de medarbetarundersökningar som har gjorts internt på Grontmij framgår att över 30 % 
av medarbetarna inte har haft utvecklingssamtal de senaste 12 månaderna (Medarbetarunder-
sökning, 2005; 2006; 2008). Det ser Marklund (2009) som ett bevis för att visionen inte är 
framme än.  

4.4.1 GRONTMIJ AKADEMIN 
Grontmij Akademin kallas den av HR ledda gemensamma poolen för de utbildningar Gront-
mij erbjuder. Utbildningarna är framförallt interna utbildningar inriktade på utveckling av 
enskilda medarbetare och chefer. Några är även obligatoriska för anställda på Grontmij, ex-
empelvis introduktionsdagen för nya medarbetare och ’Ny chef i Grontmij’ för nya grupp-
ledare och affärsenhetschefer på Grontmij. Grontmij Akademins fokus på interna utbildningar 
hänger samman med kärnprocesserna (se figur 4.1 ovan) och är tänkt att stödja dem 
(Grontmijs intranät, 2009). 

Att fokus på utbildning ligger på intern utbildning är för att samla det företagsgemensamma 
och att när man som anställd går igenom Grontmij Akademin skapas den rätta mentala in-
ställningen och i förlängningen företagskulturen (Marklund, 2009; Mjöbäck, 2009). Externa 
utbildningar ligger framförallt på individerna och de närmsta cheferna till dem att söka upp. 
HR genomför dock vissa gemensamma utbildningar som köps in externt. Men då i fall det 
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bedöms som mer lönsamt och har varit t.ex. inom juridik eller certifiering av projektledare 
enligt PMI:s (Project Management Institute) kriterier (Marklund, 2009). I enkätundersök-
ningen (2009) svarar 60 % att de anser sig både uppmuntrade till och har tid med utbildning. 
Där framgår också att två tredjedelar har deltagit i intern utbildning under de senaste 12 må-
naderna men att över 50 % inte har varit på någon extern utbildning alls de senaste 12 måna-
derna eller någonsin i sitt yrkesliv. 

4.4.2 KOMPETENSNÄTVERK OCH TEKNIKTRÄFFAR 
Kompetensnätverk är något Grontmij har försökt med och som har diskuterats i flera år men 
som man inte riktigt fått att fungera. Det finns några stycken, mer eller mindre aktiva. Det 
svåra har varit att finna lönsamhet i dem samt att de till stor del har varit drivna av eldsjälar. 
Under de årliga medarbetarkonferenserna då hela företaget samlas brukar det anordnas tek-
nikträffar där olika kompetenser kan mötas och diskutera och utbyta lärdomar med varandra. 
Dessa har varit väldigt uppskattade och gör att Grontmij ser en efterfrågan på kompetensnät-
verk i någon form. Det är en prioriterad fråga men det behöver utredas vilka resurser som ska 
avsättas samt i vilka former de ska bedrivas, om de nödvändigtvis måste vara kompetensbase-
rade eller om det istället skulle vara möjligt att blanda olika kompetenser (Marklund, 2009; 
Mjöbäck, 2009). 

I enkätundersökningen (2009) ges en positiv bild av inställningen till kompetensnätverk, över 
94 % anser att kompetensnätverk är bra sätt att knyta kontakter samt att utbyta erfarenheter 
och lärdomar. Det är dock bara en tredjedel som är med i något kompetensnätverk och knappt 
en sjättedel av dem som ej är med uttalar en önskan om att ingå i något. 

4.4.3 MENTORSKAP 
Det enda egentliga uttalade mentorprogram som Grontmij har är samarbetet mellan EPP och 
NPP som nämndes i kapitel 4.2.2. HR har dock tittat på att bygga upp en struktur för något 
mer än det, men i övrigt uppmuntrar de medarbetare att själva söka sig en mentor och ger stöd 
till det om så behövs (Marklund, 2009; Mjöbäck, 2009). Önskemål från medarbetare om ett 
mentorprogram har framförts från flera håll under fallstudient och de som har haft möjlighet 
att ha en mentor lyfter det som något väldigt positivt. 

4.5 KUNSKAPSHANTERINGSARBETET PÅ GRONTMIJ 
I enkätundersökningen (2009) ges en positiv bild av inställningen kunskapshantering. Hälften 
av de svarande uppger att de absolut tycker det är värt att avvara några minuter arbete om 
dagen för att i gengäld ta del av kollegors lösningar och arbeten. Ytterligare en tredjedel upp-
ger att det kan det vara och en sjättedel ställer sig tveksamma. Sju tiondelar uppger att de 
självklart delar med sig av kunskap till andra och en fjärdedel uppger att delar med sig av 
kunskap. Ansvaret för att kunskap delas åligger både den som bär kunskapen och den som vill 
ha tillgång till kunskapen uppger 82 %. Knappt 10 % anser att det är upp till bäraren respek-
tive den som vill ha tillgång till kunskaperna. 

”Kunskapshantering, då har du hamnat på fel företag.” 
– Konsult på Grontmij 

Citatet ovan var en reaktion från en konsult på Grontmij då jag berättade vad jag skriver mitt 
examensarbete om. Många medarbetare upplever det som att kraven på en hög debiterings-
grad gör att det inte finns tid till att reflektera över vunna erfarenheter eller att det inte är en 
prioriterad fråga hos företagsledningen. Cirka 52 % anger att de ofta och cirka 30 % anger att 
de mycket ofta, brukar gå tillbaka till tidigare uppdrag för att ta del av tidigare lärdomar och 
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erfarenheter. En fjärdedel anger att de ofta eller mycket ofta brukar vara med om dragna lär-
domar och erfarenheter i uppdrag sammanställs. En femtedel uppger aldrig och över hälften 
svarar att de sällan sammanställer lärdomar dragna ur uppdrag (Enkätundersökning, 2009). 

Avslutande möte i olika former där man sammanställer och utvärderar lärdomar bedrivs på 
vissa håll inom Grontmij efter uppdrag. Det företaget har sett som svårt är att kunna debitera 
kunder för dessa om inte kunderna får direkt del av dem. En lösning som framhålls som möj-
lig är att göra detta gemensamt med kund (Claesson, 2009; Mjöbäck, 2009). 

4.5.1 DET NYA VERKSAMHETSSYSTEMET 
Som nämndes i kapitel 4.3.2 kommer det nya gemensamma verksamhetssystemet att förändra 
intranätet och på sätt och vis göra det nödvändigt att använda intranätet i sitt dagliga arbete. 
Syftet med systemet är att underlätta det dagliga arbetet i uppdrag samt att knyta an uppdra-
gen till organisationen som helhet. Arbetet med det pågår och har letts av miljö- och kvalitets-
ansvarige Bengt-Arne Claesson men projektgruppen har bestått av flera olika blandade kom-
petenser, där ibland även jag som nämndes i kapitel 2.4.7. På så sätt har så många olika åsik-
ter och kompetenser som möjligt kunnat yttra sig och påverka. När en betaversion är utveck-
lad kommer systemet att gå ut på remiss till olika delar inom Grontmij. 

Verksamhetssystemet kommer tydligt att följa projektteoriernas uppdelning av faser, från 
anbud och offerering till avslut av projekt. Det riktar sig främst till uppdragsledare eftersom 
att dessa behöver ha den största överblicken i ett projekt, men är samtidigt tänkt att kunna 
användas av alla olika roller som kan finnas i ett uppdrag. I varje fas följer det tydligt vilka 
punkter som skall beaktas med en kort beskrivande text. Aktuella mallar och länkar till exem-
pelvis säljsystemet och fördjupningsdokument kommer att finns lättillgängligt för att under-
lätta användandet av systemet. 

Grontmij lägger stor förhoppning till systemet och ambitionen är att det ska vara ett levande 
system som efterhand kommer att utökas och omfatta mer och mer beroende på hur väl det 
kommer att användas. Med systemet inarbetas även rutiner för hur erfarenhetsåterföring skall 
ske och vara en naturlig del av uppdrag. Bengt-Arne Claesson (2009) tror inte att utmaningen 
ligger i att få företagsledningen eller medarbetare att förstå nyttan av ett system där erfaren-
heter tas tillvara. Utmaningen är visa på enkelheten i att göra det, att inte bygga ett ”super-
system och stånga sig blodig för det”. 

Man arbetar även i uppdrag där man utformar verksamhetssystem åt kunder. Det är ett litet 
verksamhetsområde idag, men det är något Grontmij vill växa inom. I uppdrag åt bland annat 
Stockholms hamnar och Statens fastighetsverk har man sett över verksamhetssystemen. Där 
ser man behov av erfarenhetsåterföring i de system som Grontmij säljer och har därför arbetat 
med att ta in erfarenheter från tidigare uppdrag, dels egna men även hos andra företag som har 
utfört uppdrag åt de två kunderna. 

4.5.2 LAGRING AV LÄRDOMAR 
Erfarenhetsbanker och databaser där inbäddade kunskaper i form av bl.a. slutrapporter finns 
lagrade är något som efterfrågas. Dels för att använda i det dagliga arbetet i uppdrag, men 
även i ett större perspektiv där man kan få reda på vilka kompetenser som företaget besitter 
(Enkätundersökning, 2009; Carlsson, 2009). 

Digitalt lagras dokument och filer i avslutade uppdrag och projekt på företagets server och fås 
tillgång genom datorn operativsystem. Systemet beskrivs som snårigt och oöverskådligt och 
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om man inte vet exakt vad man söker efter så hittar man det inte. Dokument lagras även i fy-
sisk form i pärmar i allmänna bokhyllor och hos enskilda personer. Enligt de juridiska be-
stämmelser som gäller skall allt material i ett uppdrag arkiveras fysiskt i minst 10 år efter av-
slutat uppdrag. Det lagret finns hos ett externt företag och lagras där i kartonger innehållande 
pärmar med dokument och annat material rörande uppdragen. Även det systemet beskrivs 
som komplicerat och tar tid att få material ur då det måste beställas. Det har även förekommit 
att fel material har levererats efter beställning. 
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5 TOTALT GRONTMIJ? 
I samband med namnbytet från Carl Bro till Grontmij 2007 myntade man uttrycket ”Totalt 
Grontmij” som synonym för intelligenta lösningar. Inte alla smarta lösningar utan endast de 
verkligt intelligenta lösningar som maximerar nyttan av investeringar inom energi, samhälls-
byggnad, husbyggnad, projektledning, miljö eller säkerhet (Grontmij, 2007). Frågan jag då 
ställer mig är om Grontmij hanterar kunskap på ett intelligent sätt som kan klassas som totalt 
Grontmij? I detta kapitel försöker jag att svara på den frågan med utgång från teorin och den 
insamlade empirin. Svaret presenteras i nästföljande kapitel. 

5.1 ANALYSMODELL 
Analysmodellen tar sitt ursprung ur professor Örjan Wikforss uppdelning av knowledge ma-
nagement. Precis som att begreppet knowledge management delades in och redogjordes för i 
sex stycken underkategorier analyseras knowledge management ur Grontmijs synvinkel enligt 
samma uppdelning. Analysen är i form av en steganalys som följer figur 5.1 medurs. 

 

Figur 5.1 Uppdelning av knowledge management i hur och varför. Förenklad figur efter Wikforss (2009). 

5.2 SYFTET MED KNOWLEDGE MANAGEMENT FÖR GRONTMIJ 
Nyttorna med knowledge management skiljer sig inte för Grontmij jämfört med andra företag. 
Genom att veta vad och vilka kunskaper och kompetenser som finns inom Grontmij ökar 
möjligheterna till merförsäljning inom uppdrag. På samma gång kan tillgången till lärdomar 
och kartlagd kompetens öka effektiviteten och därmed minskas dyra misstag och hjulet upp-
finns inte åter varje gång. Att det kan vara olika stora hjul och att olika underlag kräver olika 
typer av hjul som Matilda Marklund (2009) uttrycker det är en god insikt. Men kunskap är en 
färskvara som måste underhållas, precis som att ett hjul håller betydligt längre om luften i 
däcket fylls på då och då. 

Att det finns ekonomiska vinster med samverkan och knowledge management är tydligt. In-
täktsökningar är svåra att kalkylera men kostnadsminskningar är enklare. Med utgång från 
Bartholomews (2008) exempel att om återuppfinningarna av hjulet minskas med 25 % kan de 
totala kostnaderna minska med 4–5 %. En enkel beräkning (se tabell 5.1 nedan) som utgår 
från Grontmijs årsredovisning för 2008 (Grontmij, 2008) minskar kostnaderna med 37 miljo-
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ner kronor, vilka kan tillföras vinsten vid bibehållen omsättning, vilket ökar rörelsemargina-
len med 5,1 procentenheter till 13,4 %. 

Tabell 5.1 Exempelkalkyl då Grontmijs kostnader minskar med 4–5 % vid 
minskning av antalet återuppfinningar av hjulet med 25 %. 
 Grontmijs 

årsredovisning 2008 
Med 4–5 % 
minskade kostnader 

Rörelsemarginal 8,3 % 13,4 % 
Omsättning 823 MSEK 823 MSEK 
Kostnader 750 MSEK 713 MSEK 
Vinst 73 MSEK 110 MSEK 

5.2.1 HÄVSTÅNGSEFFEKT PÅ DET INTELLEKTUELLA KAPITALET 
Utöver de ekonomiska nyttorna är syftet med knowledge management att få en hävstång på 
det intellektuella kapitalet. Grontmij betonar det strukturella kapitalet och vill öka det men i 
ett konsultföretag skapas strukturellt kapital av de kunskaper som finns bundet inom de an-
ställda. Så länge dessa personer är medarbetare på Grontmij är det humankapital som företa-
get har tillgång till, men när dessa personer lämnar Grontmij för andra företag eller går i pen-
sion tar de sina kunskaper och humankapital med sig. Därför behöver Grontmij utarbeta ruti-
ner och metoder för att tanka av och sprida kunskaperna inom organisationen för att på så sätt 
behålla dem.  

Branschen står inför stora pensionsavgångar bland dem som är födda på 1940-talet vilka 
kommer att medföra att arbetstillfällen frigörs inom andra företag och i offentlig verksamhet. 
Även om Grontmij har en relativt sett låg medelålder bland sin personal och att endast en 
sjättedel av de anställda är mellan 56–65 år som är de som står inför pensionering inom en 
tioårsperiod (Enkätundersökning, 2009), är det en fråga som behöver aktualiseras. Forskning 
inom teknikkonsultföretag visar att desto yngre personalen är, desto mindre lojala är de mot 
sina arbetsgivare (Sverlinger, 2000). Grontmijs anställda är dessutom välutbildade, har lång 
branscherfarenhet och 70 % av de anställda har som längst varit anställda i sex år (Enkätun-
dersökning, 2009). Det är faktorer som gör dem eftertraktade av andra företag och visar på att 
de är rörliga inom branschen. 

5.2.2 KNOWLEDGE MANAGEMENT KAN FÖRÄNDRA EN HEL BRANSCH 
Knowledge management kan bidra till och vara just det som gör att Grontmijs vision och mål-
sättning om att förändra hela branschen infrias. Med en ökad intern och extern medvetenhet 
där de vet vad de och konkurrenter kan och inte kan och om de stolt vågar stå för det, befästs 
deras ställning som en branschutmanare. I en bransch där kompetens- och kunskapsfrågor 
länge har varit bortprioriterade och där olika aktörer inte delar kunskaper mellan varandra 
(KK-stiftelsen, 2008; Åkerlund, Byggindustrin, 2009:1) är det inte svårt att vara den som le-
der vägen till förändring av en hel bransch. Grontmij har framgångsrikt betonat samverkan 
inom organisationen och skulle kunna medverka till en ökad samverkan inom branschen pre-
cis som har skett inom andra branscher med stor framgång. En lösning som sågs som möjlig 
inom projekt, var att utvärdera erfarenheter tillsammans med kunder och beställare (Claesson, 
2009; Mjöbäck, 2009). Det gör det inte bara möjligt att kunna debitera för erfarenhetsåterfö-
ring inom uppdrag, utan ökar även samverkan med beställare och kunder vilket i sin tur inle-
der en förändring av branschen. 

Genom att betona sitt arbete med och sin syn på att kunskap är värdefull och samtidigt visa 
upp att de kompetenser som teknikkonsultföretagen besitter är unika. Att de tjänster de er-
bjuder och levererar är nödvändiga för hela branschen möjliggör det att statusen och synen på 
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dem ändras. Att teknikkonsultföretag uppfattas som bemanningsföretag bekräftades av en 
person med en hög chefsposition på Banverket jag mötte på ett seminarium om verksamhets-
system. Seminarieledaren använde bilindustrin som exempel där vissa varumärken uppfattas 
som lågprisvarumärken och andra som premiumvarumärken. För att få avkastning på investe-
rat kapital behöver varumärkena inom det första segmentet sälja stora volymer medan de 
inom premiumsegmentet kan få god avkastning med lägre volymer genom ett högre pris moti-
verat av faktorer som bl.a. kvalitet och image (Westerberg, 2009). Översätter vi den här fall-
studien till det exemplet skulle bemanningsföretag motsvara lågprisvarumärken och de stora 
konsultbolagen som Grontmij vill jämföra sig med motsvarar premiumvarumärken. För att 
vara en del av premiumsegmentet måste Grontmij identifiera de kritiska framgångsfaktorerna 
som leder dem dit (Westerberg, 2009). Grontmij har i det arbetet kommit en bit på vägen och 
insett att affärsmässighet och professionalism är sådana. Förändringen av bilden av teknik-
konsulter som bemanningsföretag kan man endast göra genom att vara duktiga och bevisa 
motsatsen (Palmblad, 2009:3). 

5.3 KUNSKAPSHANTERING HOS GRONTMIJ 
För att lärande ska kunna ske och spridandet av dessa lärdomar måste det finnas system som 
hanterar både tyst och uttalad kunskap. Det kan i sin tur inspirera till ytterligare insikter och 
lärdomar och kunskapsspiralen börjar snurra. Uppfattningen måste dock vara att kunskap inte 
är sanningen men att den bygger på persons uppfattning om sanningen. Kunskap kommer 
alltid paketerad i paket färgade av personers subjektiva åsikter och värderingar och det ska 
man alltid vara medveten om som Grontmijs VD uttryckte det (Palmblad, 2009:3). Bästa 
praxis är utarbetad av erfarenheter men kan ändras och det kan finnas ännu bättre metoder att 
tillgripa. Rutiner, metoder, mallar och verksamhetssystem kan inte vara statiska verktyg utan 
måste precis som organisationen vara dynamisk och kunna anpassas efter situationer. På så 
sätt uppstår nya lärdomar som kan ingå i det strukturella kapitalet. 

5.3.1 KUNSKAP ÄR KUNSKAP 
Under mina intervjuer med kommunikationschefen Jonas Mjöbäck (2009) och Matilda 
Marklund (2009) på HR fick jag vid båda tillfällena förklara att jag i denna studie inte skiljer 
rent tekniska kunskaper från andra kunskaper som man kan lära ur ett projekt. Kunskaper är 
kunskaper oavsett vilka områden de berör eller i vilken form de kommer och den inställ-
ningen måste även råda hos Grontmij. Lärdomar inom tekniska områden såväl som inom af-
färsmässiga kan vara starkt knutna till varandra och lyfts de ur sina sammanhang riskeras att 
värdet av dem devalveras. Insikterna av lärdomarna tenderar även att bli enkla loopar, om 
hela bilden är synlig möjliggörs förmågan att göra en objektiv bedömning och därmed lära i 
det större perspektivet genom dubbelt looplärande. Det är något som också måste förmedlas 
till medarbetarna, ingenjörer har ofta en teknikfokus och kanske inte ser de andra som kun-
skaper på samma sätt. 

5.3.2 UTTALAD KUNSKAP BYGGER UPP STRUKTURELLT KAPITAL 
För att den uttalade kunskap som finns i mallar, rapporter, tidigare projekt, m.m. skall vara 
verkligt användbara måste de finnas tillgängliga. Det är också först då det egentligen går att 
tala om det som strukturkapital, när de inte är beroende av tysta kunskaper för att kunna an-
vändas. Tillgänglig är dock också ett vanskligt begrepp, den bör också vara kodad och orga-
niserad för att på så sätt underlätta åtkomsten. Många anställda på Grontmij efterfrågar också 
just det, en databas med tidigare erfarenheter som är lätt söka i (Enkätundersökning, 2009). 
En sådan behöver inte vara och bör nog inte heller vara hela tidigare projekt för att bevara 
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enkelheten, men det skulle kunna vara sammanställda erfarenheter i form av slutrapporter 
eller motsvarande. 

Tidigare projekts dokumentation är dock även den uttalad kunskap som kan vara användbar. 
Att man följer regler om att den ska lagras i fysisk form en viss tidsperiod är en självklarhet 
men det kan även utnyttjas som en resurs. Genom att samma material i så stor utsträckning 
som möjligt enkelt finns tillgängligt digitalt, det ska gå att finna utan att behöva fråga någon 
annan. Söker man exempelvis på projekt i Täby under en viss period inom ett visst område 
ska det kunna hittad. Enkelhet är ett ledord i utformningen, desto enklare att hitta och använda 
desto större sannolikhet att det faktiskt används. Detsamma gäller det faktiskt fysiska materi-
alet, de gånger det behövs ska det vara enkelt att få tag i det. 

Mallar och checklistor finns idag på intranätet bl.a. men många personer använder egna mal-
lar utvecklade vid de lokala enheterna eller av andra personer. Dessa är då endast tillgängliga 
för ett fåtal personer och skulle vara av större värde för Grontmij om de var tillgängliga för 
fler. Även det är något som har efterfrågats av medarbetarna (Enkätundersökning, 2009) och 
en insamling av de mallar som används pågår (Grontmijs intranät, 2009). Arbetet går dock 
trögt och få mallar har kommit in trots att frågan varit aktuell under en längre tid (Mjöbäck, 
2009). En del av detta arbete är tanken med det nya verksamhetssystemet, att mallar skall bli 
tillgängliga för alla och att det tydligt framgår var och hur de ska användas. 

5.3.3 TYST KUNSKAP FRIGÖR HUMANKAPITALET 
I och med att de uttalade kunskaperna byggs upp av de tysta kunskaperna måste även de göras 
lätta att förmedla vidare. När medarbetare får tillgång till varandras tysta kunskaper frigörs 
humankapitalet och görs tillgängligt. Givetvis går det inte att tvinga människor att dela med 
sig av sina kunskaper men det går att underlätta för dem att göra det. Över 99 % uppger att de 
delar med sig av sina kunskaper till andra. Det gör de genom kommunikation och dialog med 
andra medarbetare, främst genom att fråga andra, ansikte till ansikte (Enkätundersökning, 
2009). Tidigare var det många av de erfarna konsulterna som öppet sa att de aldrig i livet 
skulle ta med sig yngre medarbetare. Det var deras kund och deras uppdrag (Palmblad, 
2009:3). 

Att kommunikation är något som är viktigt för Grontmij visas inte minst av att den har identi-
fierats som en kärnprocess för att nå den uppsatta visionen. Den aktiva satsningen på sam-
verkan bidrar till detta, även om den framförallt har syftat till samverkan mellan olika kontor. 
Faktum är dock att de största utbytena av erfarenheter och lärdomar sker inom samma enheter 
snarare än kors och tvärs inom organisationen (Bartholomew, 2008; Enkätundersökning, 
2009). Införandet av gemensamma frukostar på Malmökontoret är ett exempel på en åtgärd 
där medarbetare lär känna varandra och ges möjlighet till att utbyta kunskaper. Stockholms-
kontorets frukostmöten på onsdagar då olika enheter informerar om aktuella projekt och hela 
kontoret samlas är ett annat exempel. Många enheter ser dessutom till att någon dag i veckan 
ha gemensamma frukostar eller fikastunder. Det är något som bör uppmuntras i ännu större 
utsträckning då kostnaden är försumbar jämfört med vinsten. En gemensam frukost kan lika-
väl vara med två enheter såväl som ett helt kontor. 

För att öka möjligheterna för tyst kunskap att kunna förmedlas måste det framgå vilka som 
bär på dessa kunskaper och hur man kontaktar de som bär på dem. I enkätundersökningen 
(2009) svarade cirka 11 % att det vet vem som besitter vilka kunskaper, drygt 20 % svarade 
att de inte vet och övriga 70 % vet på ett ungefär vem som besitter vilka kunskaper. Många 
efterfrågar ett bättre register över vilka som kan vad och hur de ska kontaktas. Kompetens-
nätverk är ett sätt som lyfts fram som möjligt och är ett forum där det går att lära känna andra 
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personer och få tillgång till andras kunskaper och upplevs positiva av Grontmijs medarbetare. 
Matilda Marklunds (2009) tanke om att forumen kan vara tvärorganisationella och inte nöd-
vändigtvis bundna av kompetens är en intressant tanke och bör utredas vidare. 

Mentorskap är också en metod för att tillgodogöra sig tyst kunskap där kunskaper dock endast 
förmedlas till ett fåtal personer inom varje mentorskap. Kvaliteten på den överförda kunska-
pen kan dock vara högre eftersom att utbytet sker personligen och under längre tid. Särskilt 
betonas det för att få in yngre personer i organisationen, vilket också Sverlinger (2000) menar 
är viktigt. Om yngre personer får ta del av kunskaper och ges insyn i olika delar av organisa-
tionens verksamhet ökar sannolikheten att de stannar inom organisationen och kommer in det 
dagliga arbetet. Det ska dock inte underskattas som en metod för att tanka av seniora medar-
betares kunskaper och förhindra att den försvinner ur organisationen (Bartholomew, 2008). 
Mentorskap efterfrågas i större utsträckning än vad som finns på Grontmij i dagsläget (Enkät-
undersökning, 2009). Marklund (2009) som framhäver att de stödjer de som vill ha en mentor 
är bra men medarbetarna efterfrågar ett mer utvecklat program än så. Det mellan EPP och 
NPP är bra, men fångar inte in alla medarbetare. 

5.4 ORGANISERING AV KUNSKAPSFÖRETAGET GRONTMIJ 
För att kunskapshanteringen ska kunna fungera kan det krävas organisationsförändringar och 
nya roller inom organisationen som styr och leder hanteringen. Organisationsförändringarna 
kan vara rent fysiska, att en enhet byter plats på kontoret eller att ett projekt rent fysiskt sitter 
tillsammans och arbetar, men de kan också vara strukturella där enheter och divisioner ordnas 
annorlunda mot tidigare men som egentligen inte ger så stor förändring av medarbetarnas 
dagliga arbete.  

5.4.1 ORGANISERING AV KUNSKAPSHANTERINGEN 
Organisationens utformning har stor inverkan på hur kunskapsarbetet kan bedrivas. En orga-
nisation som är låst i sina linjer likt stuprör har antagligen mindre samverkan än en organisa-
tion som arbetar tvärs igenom linjerna. Grontmij har ett relativt gott samarbete mellan de 
olika linjerna och kan på så sätt öka samverkan. Organisationsförändringen som skedde i slu-
tet av fallstudien omfattade både strukturell och rent fysiska förändringar då enheter på t.ex. 
Stockholmskontoret kommer att byta platser. Syftet med organisationsförändringen var att 
öka samverkan och effektivare resursutnyttjande inför Vision 2015. Kunskapshantering var 
inget klart uttalat syfte men kommer antagligen att bli effektivare även den. Samverkan mel-
lan kontoren är inte särskilt hög alls och än mindre med övriga Europa (Enkätundersökning, 
2009). Att staben inte uppfattar det som högre än väntat indikerar att den antagligen var lägre 
tidigare men det innebär också att arbetet med att öka samverkan inte kan stanna av utan 
måste fortsätta. Från företagsledningen kommer indikationer på att man vill öka samarbetet 
med kontoren i Europa. Det är ett långsiktigt arbete men redan inom de närmsta åren kommer 
några att arbeta stor del av sin tid i internationella projekt (Palmblad, 2009:3). Ambitionen är 
bra, inte minst ur ett knowledge management-perspektiv och gör också att Grontmij verkligen 
kan utnyttja styrkan av att ingå i Europas femte största teknikkonsultkoncern. Men den får 
inte heller stå i vägen för samverkan inom Sverige som måste vara Grontmij Sveriges främsta 
marknad. 

Kunskapshanteringen måste styras och ha ramar för att fungera. I det dagliga arbetet kommer 
det förhoppningsvis gemensamma verksamhetssystemet ge direktiv och ramar som behövs 
men i det mer övergripande och i det längre perspektivet behövs styrdokument som talar om 
hur Grontmij ser på knowledge management, vad mål och syften är samt hur det ska bedrivas. 
Den nu gällande kompetensutvecklingspolicyn (2007) är alldeles för kortfattad för att vägleda 
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kunskapshanteringen som består av många olika ingående aspekter. Att den inte bör heta 
kompetensutvecklingspolicy och vara något annat som Marklund (2009) påpekade är antagli-
gen en riktig bedömning, men den bör inte försvinna utan snarare likt fågeln Fenix förändras 
för att sedan återuppstå i annan form. Den går dessutom att samverka med övriga Europa, om 
det inom koncernen redan finns policies och styrdokument kring knowledge management bör 
dessa undersökas för att kunna användas även i Sverige. 

Att det tar tid att sammanställa kunskaper och erfarenheter inses enkelt. Ett konsultföretag 
säljer timmar och timmar som inte kan debiteras kund är kostnader. Det bör därför skapas ett 
system eller rutiner för att debitera kunder för detta. Att tillsammans med kund utvärdera erfa-
renheter är ett sådant system. Att dessutom löpande under projektets gång sammanställa lär-
domar i dagböcker, under möten och i andra former är sätt att arbeta in rutiner för att samla på 
sig möjliga lärdomar. Då blir sammanställningen av dessa i slutet betydligt enklare. Det bör 
även dessutom övervägas att internt debitera för att sammanställa erfarenheter i de fall det 
upplevs att nyttan längre fram kommer att vara större än kostnaden. Det går också att argu-
mentera för att de kostnader som ingår i att sammanställa kunskaper också ingår i det pris som 
avtalas fram med kunden. Det resulterar i fler debiterbara timmar, timmar tillägnade kun-
skapshantering, och i förlängningen bör det dessutom betala av sig i form av t.ex. högre tim-
priser. 

5.4.2 KUNSKAPSLEDARE MÖJLIGGÖR KUNSKAPSPUSSLANDET 
För att de visioner och mål som sätts kring knowledge management skall hålla sin kurs bör 
kunskapsledare som leder, utvecklar och organiserar arbetet med knowledge management 
tillsättas. Exakt på vilka platser i organisationen och vilka roller som bör tillsättas är en fråga 
som måste utredas i sig då det hänger samman med andra faktorer så som resurser och effek-
tivitet där Grontmij själva har bättre insikter. Kunskapsledarna behöver inte nödvändigtvis 
vara personer som arbetar heltid med det, går det att kombinera med redan befintliga perso-
ners arbetsuppgifter är det en lämplig väg att börja. Det bör dock införas personer på flera 
ställen inom organisationen och på olika nivåer för att säkerställa kvaliteten och effektiviteten 
med kunskapspusslandet. 

Jag tror att Grontmij behöver tillsätta en person som arbetar med knowledge management på 
heltid i hela organisationen. Det är en så pass stor och viktig fråga att den inte kan förbises. 
Det blir antagligen som en blandning av en CKO och en kunskapskoordinator som har det 
övergripande ansvaret för knowledge management inom organisationen. Dels handlar det om 
att styra insatserna åt rätt håll men också framförallt att samordna med kommunikationsav-
delningen, HR, IT, miljö- och kvalitet, sälj- och marknadsavdelning, organisationsutveckling, 
ledning och inte minst övriga koncernen. Om personen är organiserad under HR eller någon 
annanstans är mindre viktigt, men en stab som är helt tillägnad knowledge management bör 
ses som ett alternativ. 

Utåt i organisationen är det även lämpligt om varje division och till och med varje kontor har 
en eller flera kunskapsledare beroende på kontorens storlek. De kan lokalt och strukturellt 
hantera kunskapsfrågorna som dyker upp. Nästa steg det faller ned på är affärsenheterna där 
det yttersta ansvaret hamnar på affärsenhetschefen. Denne bör ta hjälp av sina gruppledare, 
dessa ska inte styra kunskapshanteringen utan snarare underlätta och bistå medarbetarna. Det 
är deras kunskaper som ska delas och spridas vidare och därför vilar även ett ansvar på dem. 
De blir själva kunskapsingenjörer och kunskapsanalytiker. Dessa roller kommer även att be-
hövas i mer renodlade former inom t.ex. IT-enheten som där ansvarar för att aktuella mallar 
och dylikt är tillgängliga. 
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5.5 KULTUREN RAMAR IN KUNSKAPSORGANISATIONEN 
På samma sätt som att Grontmij identifierar kulturen som vägvisare fram till visionen agerar 
kulturen även ramarna inom knowledge management. För att kunna dela och sprida kunskap 
inom organisationen måste ett förtroende för den finnas, på samma sätt som att förtroende 
mellan personerna som utbyter kunskaper är en grundsten. Det måste skapas en vi-känsla där 
ensamvargarna blir en del av flocken, en uppfattning om att man är del av en större organisa-
tion. Där har Grontmij lyckats väldigt bra med sin uppfattning om att en anställd på Grontmij 
skall ha rätt mental inställning. Flera gånger under fallstudien beskrev de anställda sig själva 
som ”grontar”. Kommunikationschefen Jonas Mjöbäck med ett förflutet som kommunika-
tionskonsult beskriver att stämningen hos de riktigt stora och framgångsrika konsultföretagen 
kan beskrivas som ”nästan lite frikyrklig för att de har en sådan stark kultur” (Mjöbäck, 
2009). Om det är dit Grontmij vill kan företaget vara en god bit på väg, den uppfattningen har 
nämnts av konsulter på Grontmij som deltagit på introduktionsdagen och i Hjelm & Sandberg 
(2009) berättas om medarbetare som liknar medarbetarkonferensen vid ett väckelsemöte. 

Av de tre nyckelbegrepp som definierar Grontmijs företagskultur har fokus lagts på RMI. 
Nästa begrepp som Grontmij har fokuserat på är affärsmässighet, att varje konsult även är en 
säljare för Grontmij. Affärsmässigheten har givetvis kopplats samman med samverkan, att 
ingen ska kunna bygga sig ett eget kungadöme, att alla säljer teknikkonsulten Grontmijs 
tjänster och inte de enskilda konsulternas tjänster. Särskilt har det betonats att det närmare 
800 man starka bolaget inte ska konkurrera med mindre konsultbolag som förvisso kan vara 
duktiga konsulter, men att de spelar i en annan liga. Det hävdas att det snedvrider konkurren-
sen och framhäver en konsult på Malmökontoret som är expert inom energi. Denna person har 
till och med en isotop uppkallad efter sig, men trots det kan Grontmij inte ta mer betalt än 950 
kronor i timmen för hans tjänster jämfört med de 1 500 kronor per timma som de stora kon-
sultbolagen fakturerar (Mjöbäck, 2009). Det Gronmij måste fråga sig är vad kunden efterfrå-
gar, om de vill ha en energiexpert av den rangen eller om de nöjer sig med fullgod kompetens 
för att lösa deras problem. Det företaget kan behöva göra är att vidga marknaden, att erbjuda 
exempelvis universitet och högskolor kompetenser. Det bidrar även till att marknadsföra 
Grontmij hos de studenter som är framtida medarbetare i dubbel bemärkelse, dels att studen-
terna kan få insikter om Grontmij och vad Grontmij efterfrågar men också att Grontmij får 
insikt i vad studenterna frågar. Det blir en fråga som knyter an både till RMI och till det tredje 
nyckelbegreppet kompetens. Så som Ulf Palmblad uttryckte, ”summan av alla på Grontmij 
måste bli högre än antalet huvuden, annars är det ingen idé att ha ett stort bolag” (Palmblad, 
2009:1). 

Kompetensutveckling och kunskapsöverföring lyfts fram i budskapsplattformen som något 
viktigt. Samtidigt är det långt ifrån alla som stämmer in i bilden av att företagskulturen hjälper 
dem, sex tiondelar anser att man lär av tidigare uppdrag, vilket innebär att fyra tiondelar inte 
anser det. Lite mer än hälften anser att företagskulturen skapar rätt förutsättningar för kun-
skapsöverföring vilket innebär att närmare hälften anser att den inte gör det (Enkätundersök-
ning, 2009). Det finns alltså en stor utvecklingspotential inom området och knowledge mana-
gement är ett arbete som skulle kunna utveckla kompetens som nyckelbegrepp på samma sätt 
som RMI. De tre nyckelbegreppen måste samverka tillsammans om kulturen skall vara vägvi-
saren till visionen. Medarbetarna skall säga att kunskapshantering, kunskapsöverföring och 
erfarenhetsåterföring, är något vi på Grontmij är duktiga på. Först då har rätt mental inställ-
ning beträffande knowledge management infunnit säg och blivit en stark affärsmässig faktor. 
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5.5.1 LEDNINGEN SÄTTER STANDARDEN 
Det är chefer och ledningens ansvar att förmedla kulturen och vad den vill stå för. Att de leder 
genom exempel är bra men de måste också se till att medarbetarna förstår kulturen och be-
grepp som RMI. Att medarbetare kan återge mycket av företagskulturen i intervjuer som i 
Hjelm & Sandberg (2009) är bra men ledningen måste också se till att de förstår innebörden 
av dem, att de har reflekterat över dem. Kulturen är en fråga som måste rota sig och arbetet 
måste ske långsiktigt, inga resultat kan väntas i det korta perspektivet. Att Grontmij arbetar 
med visioner som ligger flera år framåt i tiden är bra i det avseendet, men när medarbetarna 
egentligen inte märker någon skillnad kan det tyda på att ledningen är för långt framför det 
övriga företaget. Ledningen leder vägen och sätter standarden, men den måste se till att ha 
övriga företaget med sig. För att göra det krävs det att chefer och medarbetare möts, både un-
der ordnade former så som enhetsmöten men också träffas informellt och spontant. Utveck-
lingssamtal är ett sådant forum och där har Grontmij en lång väg kvar att vandra. Att över en 
tredjedel uppger att de inte har haft utvecklingssamtal de senaste 12 månaderna tyder på 
bristande ledarskap. 

Ledningen kan också uppmuntra till att kunskapshantering är en ständigt aktuell fråga. Ge-
nom att rangordna enheter och arbete på fler sätt än debiteringsgrad, exempelvis att visa på att 
mängden av uppdrag man har samverkat mellan kontor, finns det fler mått att sträva efter. 
Attityden att kunskap ska delas och sammanställas ska framgå vara lika självklar som att ha 
en hög debiteringsgrad. Om medarbetarna upplever att de måste ta av sitt sociala liv utanför 
arbetet för att kunna ta till sig och förmedla kunskaper kommer det att prioriteras ner. 

5.6 ICT SOM ETT VERKTYG FÖR KUNSKAPSDELNING 
Tillgänglig teknik måste användas för att underlätta arbetet med knowledge management, 
särskilt i ett företag med upp emot 800 anställda spridda mellan södra och norra Sverige. 
Grontmij har idag ett intranät som beskrivs som ”dynamiskt” (Mjöbäck, 2009) men skulle 
kunna tjäna organisationen bättre med avseende på kunskapshanteringen. Det nya verksam-
hetssystemet kommer att förändra intranätet i det avseendet till viss del men mer kan göras. 

Ett fungerande register över vilka kompetenser som finns inom varje område är en enkel för-
sta åtgärd. Om CV-databasen integreras med övriga intranätet där det går att söka på 
medarbetares kontaktuppgifter ökar tillgängligheten. När det då söks på ett telefonnummer 
ges även en viss information om personen i fråga och istället för bara ett namn på skärmen 
ges bilden av faktisk person. Att även ha teknikspecifika avdelningar där information om de 
personer som arbetar inom olika områden presenteras tillsammans med det område de arbetar 
inom och exempel på tidigare uppdrag. Detta bygger på att CV är uppdaterade vilket är varje 
individs ansvar men ytterst en ledarskapsfråga. 

Intranätet bör även vara en portal där man kan kontakta andra och utbyta erfarenheter. Gront-
mij har genom Askmij ett sådant forum men som skulle kunna utvecklas till något mycket 
mer än vad det är idag. Genom att användarna ges möjlighet att i förväg markera vilka frågor 
de kan tänka sig svara på och på så sätt meddelas när något relevant dyker upp ökar chanserna 
för svar och diskussioner. Att organisera om forumet, dels till utseende men även så att fler 
kategorier finns möjliga att diskutera inom ökar också sannolikheterna för ett aktivt forum. 
Forumet behöver även det ledare eller moderatorer som kan flytta diskussioner till lämplig 
kategori, rensa bland inaktuella och irrelevanta frågor, etc. Detta fungerar på olika frågeforum 
på internet och inom andra organisationer och tekniken bakom forum på internet är inte ny. 
Därför bör även Grontmij klara av det. 
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I ett längre perspektiv bör man även överväga någon form av wiki-lösning där det går att 
samla information om projekt, exempel och referenser, m.m. och använda för dokumenthan-
tering och projektplanering. Där kan alla bidra med information och kunskaper och på så sätt 
blir det forum för användarna av användarna. Bartholomew (2008) exemplifierar med tjänsten 
TWiki som bygger på öppen källkod och är därmed gratis att använda. Tjänsten går att ut-
forma så att den passar in i den egna organisation och den har använts med framgång av flera 
stora företag så som Yahoo!, Texas Instruments, Motorola, m.fl. (TWiki, 2009). 
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6 NÅGONSTANS MELLAN ROM OCH SVALBARD 
Grontmij är ett företag som har genomgått en resa som började långt innan Grontmij var ett 
varumärke på den svenska marknaden. När Ulf Palmblad anställdes som VD påbörjades ar-
betet med att börja packa ihop på Svalbard. Hans raka ledarstil har förändrat det som en gång 
var en samling konsulter på olika kontor som körde sina egna race. Ensamvargarna bildades 
till en flock som vuxit sig starkare genom åren och nu utmanar en hel bransch. Allting hand-
lade om att ha rätt mental inställning, att ha siktet inställt på kaxiga och högt satta mål långt 
fram i tiden. 

Resan att förändra ett helt företag anses nu ha kommit så långt att den vision som tog sikte på 
2009 nu anses avklarad och etapp 2 kan inledas. Även om vissa av konsulterna ”redan står vid 
Roms portar medan andra börjar [sin resa] ifrån Svalbard” (Mjöbäck, 2009). Etapp 1 samlade 
hela organisationen och fick dem att inse att affärsmässighet är en nödvändighet. Kompetens 
ingick även som ett nyckelbegrepp och fokus lades på rekrytering av nya kompetenser och 
intern utbildning. Kompetensutvecklingen pågick men inte i form av någon uttalad knowledge 
management-strategi. Vissa av de kärnprocesser som hjälpte till under etapp 1 är begrepp som 
ingår i knowledge management och därför kan man anses ha kommit relativt långt i det arbe-
tet. 

Inför etapp 2 som sträcker sig fram till Vision 2015 måste nya kärnprocesser identifieras och 
en av dessa bör vara knowledge management enligt figur 6.1 nedan. Genom sina högt ställda 
mål och framgångsrika resultat har Grontmij lyckats utmana och skaka om branschen. Men 
den är inte förändrad och de främsta konkurrenterna kan fortfarande hinna ikapp. Metaforen 
att Grontmij avseende på kulturförändringen befinner sig någonstans mellan Rom och Sval-
bard går att applicera även på branschen. Grontmij ligger långt framme på den resan, kanske 
till och med i ledning på vissa områden, men Rom är fortfarande långt borta. Med knowledge 
management kan Grontmij hamna så långt fram att konkurrenterna är tvungna att springa ifatt. 

 

Figur 6.1 Knowledge management som en av kärnprocesserna inför Vision 2015. 

Rätt mental inställning har ökat samverkan inom Grontmij och affärsmässigheten ökar sakta 
men säkert. Nu måste samma inställning användas på kunskapshanteringen. Grontmij kan 
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endast förändra branschen om företaget ser till att ta tillvara på det de redan kan och öka nyt-
tan av det de lär sig. Om man samtidigt gör det tillsammans med den övriga branschen ökar 
chanserna för att det ska lyckas. Att jämföra sig med och sträva efter att teknikkonsulter ska 
spela i samma liga som de stora management-konsulterna visar på att ambitionen finns men 
för att nå dit måste Grontmij ha med sig sina egna medarbetare och branschen i stort. Gront-
mij kan initiera en förändring men förändringen måste branschen göra tillsammans, ensam är 
inte stark. 

Branschen beskrivs ofta som konservativ och att projekt bedrivs som de alltid har gjort, vilket 
är märkligt inom ett affärsområde som alltid har arbetat i projekt. Men många gånger tror jag 
att det är en självuppfyllande bild som branschen har av sig själva. Bilden av samhällsbygg-
nadssektorn som en sektor där arbetet bedrivs som det alltid har gjort har lett till att branschen 
tror att förändring är svårt och komplicerat. Det finns dock tecken på att insikterna om samar-
beten och nytänkande så som knowledge management börjar spira i branschen så som KK-
stiftelsens (2008) rapport ”Beställa Bygga Bruka” och Byggherrarnas VD Mats Björfors 
(Åkerlund, Byggindustrin, 2009:2). Även de främsta konkurrenterna till Grontmij, teknikkon-
sultföretagen Sweco och Ramböll, uttrycker att centrala frågor inför framtiden är människor, 
kompetens, kultur och tillväxt (Hindersson, Byggindustrin, 2009; Dickson, Byggindustrin, 
2009:1). Det är visserligen långt från ord till handling men är ett steg på vägen. Om Grontmij 
inför en tydlig satsning på knowledge management och visar på goda exempel av dess frukter 
kommer Grontmij att framstå som det goda exemplet. Då kan man tala om att Grontmij har 
insett att arbetet med knowledge management är totalt Grontmij vilket inte är fallet idag. Idag 
inser Grontmij att kunskapshantering är smart och antagligen nödvändigt, men det praktiseras 
inte på ett sätt som maximerar nyttorna. Företaget måste bli bättre på att behålla och utnyttja 
de resurser som finns och på så sätt bygga upp strukturkapitalet. Knowledge management kan 
vara det som möjliggör ekvationen där summan blir större än de sammanlagda delarna. 

6.1 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Problemformuleringen för den här fallstudien är vilka åtgärder Grontmij kan vidta för att för-
bättra sin kunskapshantering. De har nämnts ovan men sammanfattas i korthet nedan. 

• Grontmij bör inrätta en policy eller någon annan form av styrdokument där det fram-
går vad företaget vill uppnå med kunskapshanteringen samt hur det ska komma dit. 
Lämpligt är att i detta styrdokument sätta upp ett antal delmål som Grontmij ska nå på 
vägen. Enkelhet bör vara ett nyckelord då kunskapshanteringen i allra högsta grad 
bygger på att medarbetarna bidrar och känner sig delaktiga i processen. Det kan vara 
så att styrdokument som behandlar knowledge management redan finns inom koncer-
nen, ett bättre exempel på konkret kunskapsdelning än att använda sig av det som 
grund och de erfarenheterna som finns kring det står antagligen inte att finna. 

• Kunskapsledare som organiserar och leder arbetet med knowledge management bör 
inrättas i organisationen. Dels på hög och övergripande nivå som kan samordna arbetet 
inom organisationen men också ute i organisationen där lärandet och förmedlande av 
kunskaper är som störst. Utnyttja befintliga ledare så som gruppledare där så är möj-
ligt. 

• Ställ krav på chefer och ledning i större utsträckning än vad som görs idag. Det är oac-
ceptabelt att över en tredjedel av personalen inte har haft utvecklingssamtal de senaste 
12 månaderna. Samma sak kan sägas om uppdatering av CV som också är en ledar-
skapsfråga även om ett stort ansvar även vilar på de enskilda individerna. 
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• Möjliggör tid för erfarenhetsåterföring, kunskapsöverföring och andra sätt som möjlig-
gör ett ökat lärande och tillvaratagande av lärdomar. Grontmij måste ta till sig faktu-
met att nedlagd tid på kunskapshanterandeåtgärder inte är förlorad tid och endast för-
enad med kostnader. Jag råder därför Grontmij att göra nyttoanalyser som visar på 
nyttorna i relation till kostnaderna med knowledge management. Det kan även vara en 
fråga om kommunikation där man måste kommunicera att den tiden finns tillgänglig. 

• I samband med nyttoanalyser och inrättandet av ett styrdokument för knowledge 
management bör man även göra en kunskapsrevision. Den syftar till att belysa de om-
råden företaget är svaga respektive starka inom, dels vad gäller kunskap men även be-
träffande kunskapshantering. Revisionen bör vara så objektiv och ärlig som möjligt för 
att resultatet utav den ska bli så rättvist som möjligt. 

• Upprätta metoder och rutiner för att debitera uppdrag för nedlagd tid på exempelvis 
erfarenhetsåterföring inom uppdrag. Om det görs på rätt sätt, kanske tillsammans med 
kunden kan Grontmij lyckas att förändra branschen. 

• Inrätta kompetensnätverk där olika kompetenser och människor får möjlighet att mö-
tas, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Utnyttja även kompetensnätverken för att 
t.ex. skapa mallar och checklistor som underlättar det dagliga arbetet. Stöd dem och 
arbeta för att behålla geisten hos de eldsjälar som arbetar med dem. Kompetensnätverk 
kan med fördel kombineras med mentorskapsprogram. 

• Ett uttalat mentorskapsprogram utöver det som finns inom området efterfrågas av 
många medarbetare. Arbeta brett med mentorer, som ett sätt få in nya medarbetare och 
nyutexaminerade men även för att ta tillvara på de kunskaper som finns hos dem som 
slutar. Mentorskapsprogram kan med fördel kombineras med kompetensnätverk. 

• Utveckla intranätet till en portal som används i det dagliga arbetet och till mer än för 
information. Informations- och kommunikationsteknologi kan rätt utnyttjad vara ett 
oumbärligt verktyg för kunskapsförmedling. En sökvänlig databas med sammanställ-
ningar av tidigare projekts lärdomar och kontaktinformation till medarbetare kopplad 
till deras kompetensområden är två exempel där tekniken kan användas. Askmij är ett 
annat men behöver förbättras och tydliggöras som ett verktyg för kontaktskapande och 
erfarenhetsutbyte. 

• Fortsätt arbetet med samverkan och RMI. Rätt mental inställning gäller även för 
knowledge management. Det går inte att tvinga medarbetare till att lära sig eller att 
dela kunskaper men om attityden till kunskapshantering är positiv kommer det att vara 
betydligt enklare. Använd enkla metoder som gemensamma frukostar och att utforma 
kontoren för att stimulera till möten mellan människor som i förlängningen bättrar på 
samverkan. Samverka även mellan kontoren, medarbetare i Boden såväl som de i 
Malmö eller Karlstad är alla grontar. 

6.2 TÄRNINGEN ÄR KASTAD 
Knowledge management har som koncept funnits i flera år och det är läge för enskilda tek-
nikkonsulter, branschen som helhet och forskningen kring dem att titta på vad knowledge 
management kan göra för dem och vilka vinningar man kan få utav konceptet. Det är lätt att ta 
kunskap för givet när kunskap i själva verket är något värdefullt som behöver vårdas och för-
valtas för att bli den resurs den kan vara. 
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6.2.1 HUR KAN GRONTMIJ ARBETA VIDARE MED KUNSKAPSHANTERING? 
Inför Vision 2015 och under arbetet med den måste Grontmij ta sig tid till att se över sin kun-
skapshantering. På vilka sätt kan knowledge management förbättra möjligheterna om att nå 
målen som har satts upp? Det här examensarbetet bör ses som en första studie i vad Grontmij 
kan och vad Grontmij kan göra bättre, nu är tärningen kastad och det är upp till företaget att 
implementera och förverkliga arbetet med knowledge management. 

Det bör och ska inte ses som en börda och ännu något som måste uppnås, utan det ska snarare 
ses som en naturlig del av arbetet med att nå visionen. Det är ännu en kärnprocess och som i 
likhet med de andra kärnprocesserna är kontinuerliga arbeten som hela tiden utvecklas för att 
göra organisationen bättre. Ulf Palmblad framhävde i en intervju i branschtidningen Byggin-
dustrin att ”[vi ska] inte behöva snacka särskilt om miljöaspekter. Det är alltid en självklarhet, 
likaväl som att min bil har en växellåda” (Dickson, Byggindustrin, 2009:2). Precis så måste 
synen på knowledge management vara, det är inget konstigt utan en självklarhet att organisa-
tionen tar vara på och förvaltar tidigare lärdomar. 

Det ska dock inte finnas en övertro på att knowledge management, att det är ett koncept som 
kommer att lösa alla problem eller att de direkt ekonomiska vinsterna blir lika stora som i de 
bästa exemplen på lyckade implementeringar. Att arbeta med knowledge management kräver 
tid och är en långsiktig investering vilket är en inställning som Grontmij måste ha i sitt 
knowledge management-arbete och som verkar finnas. Frukterna kan inte plockas från trädet 
innan trädet har vuxit till sig. 

Jag vill även för Grontmijs företagsledning och chefer rekommendera boken ”Building on 
Knowledge” av David Bartholomew som publicerades 2008 och har varit en viktig källa i det 
här examensarbetet. Bartholomew har mer än 25 års erfarenhet av knowledge management 
inom branschen i Storbritannien och riktar sig till chefer inom samhällsbyggnadssektorn. Bo-
ken redogör mer ingående för teorierna bakom knowledge management än vad jag har gjort 
och har dessutom flera olika fallstudier på lyckade implementeringar av knowledge manage-
ment inom sektorn.  

6.2.2 HUR KAN BRANSCHEN ARBETA VIDARE MED KUNSKAPSHANTERING? 
Branschen, alltså teknikkonsulter och samhällsbyggnadssektorn i stort, måste likt Grontmij 
har gjort, finna den rätta mentala inställningen kring knowledge management. Den måste inse 
att de arbetsmetoder den använder visserligen fungerar men är många gånger ineffektiva och 
därför upplevs den som konservativ. Branschen ligger långt efter andra branscher beträffande 
knowledge management men det innebär också att den har mest att vinna på det. Fördelen är 
också att många av fallgroparna har andra redan fallit i och de blir därmed lättare att undvika. 
Många lärdomar går även att stjäla från andra branscher som har arbetat med knowledge ma-
nagement så som IT-branschen, läkemedelsindustrin och fordonsindustrin. 

Problemen med att ta tillvara på kunskaper och att samarbeta mellan olika aktörer har börjat 
uppmärksammas, men det gäller även att gå från ord till handling. Branschen står inför stora 
pensionsavgångar och om den vill attrahera framtidens medarbetare som idag står inför eller 
redan studerar på universitet och högskolor är det förödande att upplevas som konservativ och 
ovillig till förändring. Ett sätt att göra det är att stötta forskningen och utbildningar på området 
vilket knyter samman den akademiska världen med den värld där studenterna i framtiden skall 
arbeta. 
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6.2.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING INOM OMRÅDET 
Teknikkonsultföretag är inte särskilt studerade inom forskningen på knowledge management 
idag precis som tjänstesektorn i allmänhet inte är. Stor fokus har lagts på processindustrin, 
kanske eftersom att det där tydligt går att se förbättringar och är enkelt att tillämpa knowledge 
management. Men det är samtidigt konstigt eftersom tjänstesektorns affärsmodell är att sälja 
kunskap. 

Forskning i likhet med Per-Olof Sverlingers (2000) doktorsavhandling om teknikkonsultföre-
tag är exempel på forskning som borde vara aktuell. Sverlinger studerade de fyra största tek-
nikkonsultföretagen i Sverige som verkade i slutet av 1990-talet och mycket har förändrats 
sedan dess, exempelvis är det andra företag som verkar på marknaden och internet ett mycket 
mer självklart verktyg nu än för 10 år sedan. Teknikkonsultföretagen och branschen den ver-
kar i borde som helhet vara ett intressant forskningsområde där det verkligen är möjligt följa 
effekterna av knowledge management och se vad de för med sig. 

6.3 FÖRFATTARENS REFLEKTIONER 
Det hermeneutiska synsättet och växelverkan mellan teori och empiri var väldigt nyttig under 
arbetets gång. Att arbetet bedrevs under lång tid medförde att deltagande observation blev en 
naturlig arbetsmetod som gav goda insikter i Grontmijs verksamhet under fallstudien, inte 
minst i den organisationsförändring som företaget lanserade i slutet av fallstudien. Möjlighe-
ten att vara delaktig i olika projekt där knowledge management ingick på ett eller annat sätt, 
var också väldigt nyttigt för studien. Tyvärr gavs inte möjligheten att studera mer konkreta 
uppdrag för att se hur kunskap, erfarenheter och lärdomar hanterades i dem eller hur andra 
geografiskt lokaliserade kontor än Grontmijs huvudkontor i Stockholm arbetar. Hade så varit 
fallet hade kanske ett annat resultat av studien kunnat visa sig. 

Enkätundersökningen med sitt stora svarsunderlag blev också en viktig bas vid insamlandet 
av empirin. Att 79 % av de tillfrågade svarade på enkäten var långt över förväntan och resul-
tatet av den blev en god grund inför de intervjuer som hölls. Det utfördes ganska få intervjuer 
och då främst med företrädare för olika stabsfunktioner i företaget och inte med medarbetare 
ute i organisationen. Så var inte planerat men intervjuerna tog längre tid än väntat och många 
personer var svåra nå för att boka in en intervju. De intervjuer som gjordes hade dock stor 
inverkan på tolkningen av enkätundersökningens resultat och annat insamlat empiriskt mate-
rial. 

Fallstudien har bara studerat ett företag vilket gör det svårt att dra generella slutsatser om tek-
nikkonsulter och branschen i stort. Men förhoppningsvis har den lett till fler insikter om hur 
teknikkonsulter kan arbeta med knowledge management. 
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BILAGOR 

BILAGA 1: ENKÄTUNDERSÖKNING 
Enkätundersökningen fanns tillgänglig för Grontmijmedarbetare under perioden 2009-10-16 
till 2009-11-02. 555 respondenter svarade av 704 möjliga. 

 
Där det står $$NAME$$ skall respondentens namn stå som hämtades automatiskt ur systemet. 
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Beroende på vilken division respondenten väljer alterneras frågan om vilken enhet denne 
arbetar vid. Alternativen motsvarar bara de enheter som finns vid respektive division. 
Observera att enkäten utfördes innan organisationsförändringarna. 
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BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar på enkätundersökningens frågor. 
Inga fritextsvar redovisas utan bara statiskt mätbara svar. Källa: Enkätundersökning, 2009. 
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BILAGA 3: GRONTMIJ SVERIGES DIVISIONER OCH AFFÄRSENHETER 
Källa: Organisation Grontmij AB, 2009. 

 

VD 

Ulf Palmblad 

 

Samhällsbyggnad 
DC Leif Bertilsson 

Vice DC Veronika Borg 
 

Projektledning 
DC Johan Axelsson 
Vice DC Olivia Weiner 

 

Energi & Elkraft 
DC PA Tauson 

Vice DC Ann-Britt Östberg 
 

Hus Väst & Syd 
DC Lars Pauli 

Vice DC vakant 

 

Hus Mälardalen & Nord 
DC Niklas Sörensen 

Vice DC Sophie Löfving 
 

Väg & Trafik 
Nils-Göran Nilsson 

 

Vatten &Avfall och 
Mark & Ledning 

Mats Persson 

 

Arkitektur 
Veronika Borg 

 

Geoteknik 
Mats Sjödin 

 

Anläggningsunderhåll 
Erik Junker 

 

PL Hus 

Patrik Rappe 

 

PL Miljö & Infrastruktur 
Petra Bjurhall 

 

Installation 
Patrik Rappe 

 

Barab 

Richard Norén 

 

Energi Syd 
PA Tauson 

 

Norrköping & Örebro 
Fredrik Axby 

 

Elkraft Syd 

Marcus Nilsson 

 

Energi & Elkraft 
Stockholm 

Tf Henrik Hjelte 

 

El & Teleteknik 
Rolf Hansson 

 

Bygg & Samhällsbyggnad 
Tean Bengtsson 

 

Nässjö / Jönköping 
Christoffer Kednert 

 

Halmstad & Göteborg 
Niclas Leonhard 

 

Karlstad & Örebro 
Mikael Gustafsson 

 

Konstruktion 
Alvaro Navia 

 

Västerås 
Björn Söderholm 

 

Gävle 
Lars Janols 

 

Södra Norrland 
Tf Daniel Östling 

 

Boden 
Refika Maglic 

 

Eskilstuna 
Patrik Andersson 

 

Linköping 
Niklas Sörensen 

 


