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Sammanfattning 

Kunskap är en av de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna för företag. Under de senaste 

decennierna har Knowledge Management (KM) fått utökat fokus av både företag och forskare. 

Parallellt med denna utveckling organiserar allt fler organisationer sitt arbete i projektform. 

Projektformen innebär ytterligare utmaningar avseende kunskapsöverföring i jämförelse med 

en typisk hierarkisk organisation, då projekten är temporära vilket påverkar lärandet och 

kunskapsöverföringen mellan projekt. 

Med detta som utgångspunkt ämnar detta examensarbete närmre undersöka 

kunskapsöverföring i en projektorienterad organisation. De frågeställningar som ska besvaras 

lyder enligt följande: 

- Vilka problem finns vid kunskapsöverföring i en projektorienterad organisation? 

- Vilken KM-strategi är lämplig i denna typ av organisation? 

- Vilken nytta kan förbättrad kunskapsöverföring generera för organisationen? 

För att besvara dessa frågor har en djupgående fallstudie utförts på Sweco Management. 

Sweco Management är ett teknikkonsultföretag som säljer projektledartjänster inom främst 

bygg- och fastighetssektorn. Bolaget ingår i Sweco-koncernen. 

Forskningen tar upp följande faktorer som viktiga för effektiv KM; Stöd från ledningsnivå, 

Organisationskultur, Strategi, Organisationsstruktur, Processer, Teknisk infrastruktur, 

Utbildning, Mätning och nyckeltal, Incitament, samt KM-team. Med utgångspunkt i dessa 

 



områden har en intervjuguide skapats för att senare användas vid intervjuer med 13 

projektledare på Sweco Management.  

Baserat på den empiri som insamlats har ett antal slutsatser dragits. Vad gäller problematik 

inom KM som kan uppstå i en projektorienterad organisation identifierades ett antal områden 

såsom: 

- Prioritering av andra uppgifter vid tidspress  

- Upplevd svårighet med att dokumentera tyst kunskap  

- Begränsad möjlighet att träffas då mycket tid spenderas hos beställarorganisationen 

- Rädsla för betungande överdokumentation då organisationen är platt 

- Otydlighet kring vilken kunskap som är värdefullt att dela 

- KM som inte är kopplad till användarnas behov 

- Bristande utbildning i KM och dess verktyg   

- Upplevt bristande stöd från ledningshåll vad gäller kunskapsöverföring 

Vid intervjuerna identifierades vilken typ av kunskap som projektledarna anser värdefull att 

dela. Viss del bestod av explicit kunskap, men främst tyst kunskap efterfrågades. Vikten av det 

personliga nätverket och möjligheten till att ta del av relevant kunskap genom detta 

benämndes som oerhört viktigt. Då den kompetens som krävs hos en projektledare är 

varierande och bred efterfrågas metoder för att förenkla kopplingen av rätt kunskap till rätt 

plats. Majoriteten efterfrågade inte utökad dokumentation, utan snarare att spridningen av 

nuvarande dokumentation skulle bli mer lättillgänglig. 

Avseende nyttan med effektivare kunskapsöverföring diskuteras möjligheten till att koppla rätt 

kompetens till rätt plats, möjlighet till förhöjd kvalitet på tjänsten, och ekonomisk vinning vid 

styrning mot fastprisuppdrag då tidigare kunskap återanvänds.  

I detta examensarbete lyfts värdet av kunskapsöverföring genom det personliga nätverket i en 

projektorienterad organisation. För att ta del av relevant kunskap behöver metoder som gynnar 

nätverksbyggande fokuseras. Som stödjande strategi krävs även dokumentation för att överföra 

erfarenhetsdata från tidigare projekt.  

För att skapa kontaktytor mellan organisatoriska grupper rekommenderas delning av en 

projektorienterad organisation i ytterligare en dimension. Indelningen baseras på kunskaps- 

och intresseområden såsom exempelvis tidplanering, ekonomistyrning eller liknande. Med 

utgångspunkt ur denna matrisstruktur kan relevant kunskap kopplas till rätt personer och det 

blir tydligt var specifik kompetens finns. Dessutom rekommenderas nyttjande av IT-verktyg som 

stödjer koppling och kommunikation mellan medarbetare. 

 

Nyckelord: Kunskapshantering, kunskapsöverföring, personligt nätverk, projektorienterad 

organisation 
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Abstract 

Knowledge has become one of the most valuable and important assets of a company. During 

the last decades Knowledge Management (KM) has got increased focus within companies and 

academic research. In the same time more organisations organise their daily work in projects. 

The combination generates new challenges for KM in this type of organisations due to its 

temporary form that affect learning and knowledge transfer between projects. 

This master thesis will examine KM within a project-oriented organisation. Question 

formulations to be answered in this thesis are: 

- What problems may occur within KM in project-oriented organisations? 

- What kind of KM strategy is preferable in this kind of organisation? 

- What positive outcome can effective knowledge transfer generate for the organisation? 

To answer these questions, a case study has been performed at Sweco Management. Sweco 

Management is a consulting engineering company providing project management and 

administration services, primarily in the construction and property sectors. Sweco Management 

is a part of the Sweco Group. 

Accordingly to present research, following factors have identified to be important for effective 

and successful KM; Management Support, Organisational Culture, Strategy, Organisational 

Structure, Processes, Technology Infrastructure, Training and Education, Measurement, 

Incentives, and KM-Team. An interview guide has been formed based on these factors. This 

guide has been used in interviews with 13 project managers at Sweco Management. 



Based on empirical material in performed case study, some conclusions have been pointed out. 

Problems with knowledge transfer that have been identified in this case study include: 

- Prioritising of “more important” work assignments due to lack of time 

- Perceived difficulty of documenting tacit knowledge 

- Limited opportunity to meet other project managers as a large amount of time is spent 

within client organisations 

- Fear of burdensome documentation for the project managers since the organisation is flat 

- Ambiguity in what kind of knowledge that is valuable to share 

- KM not connected to user needs 

- Lack of education in KM and its tools and methods 

- Perceived lack of support from management regarding knowledge transfer 

Based on interviews the type of knowledge valuable to share, according to project managers, 

has been identified. Some of this knowledge was explicit, but mainly tacit knowledge sharing 

was asked for. The possibility to acquire knowledge through personal networks was of great 

importance according to the project managers. The majority of the respondents did not request 

more documentation, and would rather like to ease distribution of current documentation 

level.  

The benefit of more effective knowledge transfer is also discussed. One benefit is the possibility 

to connect right knowledge to right place. Also, there is an opportunity to increase quality of 

services and economic profit in the long term. By effectively taking advantage of former 

obtained knowledge, it is possible to reuse this in future projects. 

In this master thesis, the value of knowledge transfer through personal networks is clarified. To 

ease knowledge transfer in a flat project-oriented organisation it is important to create and use 

methods that simplify networking. As a supporting strategy, some documentation of former 

project experiences should be used as well.  

Dividing a flat project-oriented organisation in an additional dimension is recommended to 

create interfaces between organisational groups. This division will be based on interests and 

fields of knowledge e.g. time planning, financial control or similar. Due to the matrix structure 

relevant knowledge can be connected to right personnel and it becomes clear where specific 

competence is located. Also, usage of IT-tools that support connection and communication 

between co-workers are recommended.  

 

Keywords: Knowledge management, knowledge transfer, personal network, project-oriented 

organisation 
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1. Introduktion 

Knowledge Management (KM) är ett begrepp som växt sig starkt under början av 2000-talet. 

Antalet vetenskapliga artiklar i ämnet har ökat hastigt de senaste åren (Dwivedi et al, 2011; 

Nonaka & Peltokorpi, 2006). Parallellt med detta har allt fler organisationer börjat strukturera 

det dagliga arbetet efter en projektstruktur (Thiry & Deguire, 2007). Projektformen innebär 

ytterligare utmaningar avseende kunskapsöverföring i jämförelse med en typisk hierarkisk 

organisation då projekten är temporära. Hur detta påverkar lärandet och kunskapsöverföring 

inom organisationen är därför aktuellt att undersöka.   

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Under det senaste årtiondet har kunskap fått en ökad betydelse. Zack (1999) menar att kunskap 

är en av de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna för en organisation. Definitionerna av 

begreppet kunskap skiljer sig åt i diskursen (Kakabadse et al, 2001), vilket belyser hur 

mångfasetterat kunskapsbegreppet är. Forskning visar att projektorienterade organisationer 

har problem med att systematiskt integrera kunskap och erfarenheter från projekt med 

organisationens totala kunskapsbas (Thiry & Deguire, 2007; Schindler & Eppler, 2003). Då 

projekt är begränsade i både tid och budget finns risk för att alltför lite kraft läggs på aktiviteter 

som inkluderar överföring av erfarenhet och kunskap från projektet. Projektformens fokus på 

deadlines och dess karaktäristiska kultur innebär att tid sällan ges till att reflektera över tidigare 

arbetsuppgifter. Isolerade projekt kombinerar en mångfald av kunskap effektivt, men tenderar 

att glömma snabbt så fort projektmedlemmarna får nya arbetsuppgifter, nytt projektteam eller 

en ny deadline (Grabher, 2004; DeFilippi & Arthur, 1998). Liao & Qi (2009) menar även att 

projektens unikhet kan få projektteamet att försumma vikten av kunskapsöverföring då de tror 

att kunskap från nuvarande projekt inte kommer vara användbar framöver. Även om projekt är 

olika i sin helhet så har de ibland vissa processer och problem som kan lösas med hjälp av 

tidigare använd teknik och kunskap.  

I företag som säljer konsulttjänster sker den största delen av lärandet i externa projekt. 

Projektgruppen är uppbyggd på olika sätt beroende på uppdragets utformning och kundens 

önskemål, som till stor del består av individer utanför det egna bolaget. Den kunskap som 

inhämtas blir i denna typ av organisation till stor del individburen och personifierad. Det finns 

därmed en risk att det totala kunskapskapitalet inom bolaget inte utnyttjas och tas tillvara. Då 

en organisation inte lyckas ta vara på tidigare lärdomar kan misstag upprepas vilket inte är 

kostnadseffektivt i längden. Om kunskap och lärdomar i stället internaliseras i organisationen 

behöver hjulet inte uppfinnas på nytt och medarbetarna kan arbeta preventivt för att undvika 

tidigare misstag. En organisation som bygger sin verksamhet på projektformen är beroende av 

individernas kunskapsnivå och om organisationen är framgångsrik i sin kunskapsöverföring kan 

detta bli en stark konkurrenskraft för företaget.  

Projektledare som är involverade i flera projekt parallellt startar ofta ett nytt uppdrag innan det 

tidigare projektet är fullständigt avslutat. Stort fokus läggs hellre på det projekt som ligger 
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framåt i tiden och de aktiviteter som anses vara mest brådskande. Därmed åsidosätts de 

mindre brådskande uppgifterna som är relaterade till kunskapsöverföring.  

Även om konsultföretaget använder sig av flera medarbetare i de externa projekten är det bara 

en eller ett fåtal personer som representerar bolaget ut mot kund. På så sätt blir det endast ett 

litet antal individer som tar del av den kunskap och erfarenhet som genereras ute i de specifika 

projekten. Medarbetarna erhåller därmed stor kunskap kring de egna projekten men lärandet 

mellan projekt har stor potential att förbättras. Detta är ett vanligt förekommande problem i 

denna typ av projektorienterade organisationer (Prencipe & Tell, 2001; Thiry & Deguire, 2007; 

Schindler & Eppler, 2003; Scarbrough et al, 2004). 

1.2. Syfte och mål 

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur kunskapsöverföring sker i praktiken i en 

projektorienterad organisation och vilken problematik som kan uppstå. Examensarbetet ämnar 

även utreda hur den kunskap individerna tar del av i projekt kan tas tillvara och spridas mer 

effektivt till organisationen som helhet. En diskussion kring hur KM kan och bör utvecklas i 

denna typ av organisation kommer genomföras, samt på vilket sätt en förbättrad 

kunskapsöverföring på sikt kan leda till ökad konkurrenskraft. 

Målet med detta examensarbete är att redogöra för den problematik som kan uppstå inom 

kunskapsöverföring i en projektorienterad organisation samt diskutera kring lämplig KM-

strategi i en sådan organisation. Dessutom ska nyttan av effektiv kunskapsöverföring utredas. 

1.3. Frågeställning 

Detta examensarbete ämnar besvara följande frågeställningar: 

- Vilka problem finns vid kunskapsöverföring i en projektorienterad organisation? 

- Vilken KM-strategi är lämplig i denna typ av organisation? 

- Vilken nytta kan förbättrad kunskapsöverföring generera för organisationen? 

1.4. Val av studieobjekt  

Uppdragsgivare för detta examensarbete är Sweco Management Region Öst. Sweco 

Managements uppdrag består av projektledning i olika typer av projekt, främst inom bygg- och 

fastighetssektorn. Företaget har genom interna och externa undersökningar identifierat 

förbättringspotential inom KM och har därmed valts som lämpligt studieobjekt. Ytterligare 

beskrivning av Sweco Management finns i avsnitt ”4. Företagsbeskrivning”. 

1.5. Avgränsningar  

Detta examensarbete är avgränsat från att behandla kunskapsöverföring inom specifika projekt 

och fokuserar lärande mellan projekt och medlemmar inom organisationen. Då ett 

användarperspektiv av kunskapsöverföring åsyftas är arbetet avgränsat från ett 

ledningsperspektiv. I och med detta består urvalsgruppen för intervjuerna av projektledare 



Introduktion 

3 

inom Sweco Management. Ansvariga personer inom Kvalitet och Miljö har intervjuats för att få 

övergripande bild av det KM-arbete som bedrivs i nuläget, men empirin baseras främst på 

intervjuerna med projektledarna.  

Undersökningsmetoden är begränsad till en djupgående fallstudie på Sweco Management 

Region Öst. Fallstudien har utförts på regionens stockholmskontor där ca 85 % av regionens 

projektledare arbetar. Denna avgränsning innebär att detta examensarbete inte analyserar 

kunskapsöverföring mellan Sweco-bolag, utan behandlar primärt ett internt fokus inom Sweco 

Management. Vidare behandlas inte heller inhämtning av extern kunskap från individer utanför 

Sweco.  
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2. Metod 

Som tidigare nämnt är målet med detta examensarbete att undersöka hur kunskapsöverföring 

sker i praktiken i en projektorienterad organisation och vilken problematik som kan uppstå. För 

att uppnå detta mål har en fallstudie utförts på Sweco Managements stockholmskontor. 

Uppdragsgivaren söker underlag för eventuell framtida handling vilket innebär att 

examensarbetet utgörs av en normativ fallstudie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008).  

2.1. Kunskapssyn 

Detta examensarbete bygger på ett hermeneutiskt angreppssätt, där empiri inhämtas och 

tolkas för att skapa ökad förståelse snarare än att utveckla generellt tillämpbar kunskap. Det 

hermeneutiska synsättet innebär ett tolkande betraktelsesätt med syfte att beskriva och öka 

förståelse. Hermeneutiken menar att studieobjektet inte är isolerat från en yttre omgivning, 

utan att det måste sättas i sitt sammanhang för att förstås (Johansson Lindfors, 1993).  

2.2. Forskningsmodell 

Utgångspunkten för detta examensarbete är ett kvalitativt angreppssätt, då målet är att 

identifiera så många aspekter som möjligt kring det studerade ämnet. I efterföljande steg 

genomfördes en tolkning av insamlad data med syfte att undersöka om verklighet och teori är i 

linje med varandra. I den kvalitativa forskningen analyserar forskare fallstudier i sin kulturella 

och sociala kontext under en tidsperiod (Grix, 2004).  

2.3. Teoriansats 

Till en början har relevant teori inom Knowledge Management granskats. Detta har lagt grund 

till utformandet av den undersökning som därefter utförts. Den empiri som samlats in 

genererar därefter modell- och teoribildning. Därmed används ett induktivt resonerande för att 

härleda ny teori från empirin (se figur 1). Induktion har ett empiriskt perspektiv där insamlad 

data ger en generell och teoretisk bild av verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2002). 

 

 

 

 

  

Den induktiva approachen har varit kritiserad då teorin begränsas till att inkludera en 

datainsamling och att denna observation till viss grad är begränsad. Generella slutsatser kan 

därmed inte dras från begränsade observationer (Wallén, 1996; Dooley, 2002). Detta 

examensarbete bygger på en fallstudie. Eisenhardt (1989) menade att möjligheten att skapa ny 

Figur 1 Induktivt resonerande 
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teori ökar med hjälp av fallstudier på grund av att sammanställning av motstridiga bevis ofta 

resulterar i att kreativ insikt.  

Teoribyggande har operativt definierats som ”the process of modelling real-world phenomena” 

(Torraco, 1997, s. 123). Fallstudieforskning ger ett unikt bidrag till att öka förståelsen för ett 

fenomen i sin verkliga miljö. Flertalet forskare intygar också om användbarheten av 

fallstudieforskning som ett verktyg vid uppbyggandet av teori. Trots detta finns ingen tydlig bild 

av vilken roll fallstudieforskningen spelar inom den teoribildande processen (Dooley, 2002). 

Med detta i åtanke ämnar detta examensarbete identifiera kritiska aspekter kring det 

studerade ämnet, snarare än att formulera generella lagar, vilket i sin tur kan bidra till 

teoribildningen på sikt.  

2.4. Undersökningsmetod - Fallstudie 

Då examensarbetet har en induktiv approach har en djupgående fallstudie valts som metod för 

att kartlägga hur kunskapsöverföring kan ske i praktiken i en projektorienterad organisation och 

vilken problematik som kan uppstå. För att få god förståelse för den organisation som studerats 

har fyra månader spenderats på plats hos studieobjektet.  

Fallstudien är en forskningsmetod som utmärker sig genom förmågan att skapa förståelse för 

ett komplext ämne och den kan ge styrka till det som redan framkommit i tidigare forskning 

(Dooley, 2002). Fallstudien i detta examensarbete behandlar kunskapsöverföring i en 

projektorienterad organisation. Datainsamlingen har bestått av data från direkt observation 

och systematiska intervjuer så väl som data från publika och privata arkiv. All relevant fakta 

kring de flöden av händelser som beskriver fenomenet är potentiell data i en fallstudie, då 

kontexten är mycket viktig. Fallstudier är lämpliga då ett fenomen undersöks i sin naturliga 

miljö (Leonard-Barton, 1990).  

2.5. Datainsamling 

Som ovan nämnt har datainsamlingen i detta examensarbete bestått av främst kvalitativa 

intervjuer med projektledare på Sweco Management och observationer. Även sekundär data i 

form av interna undersökningar har använts för att skapa en god förståelse för problematiken 

kring kunskapsöverföring.  

2.5.1. Primär- och sekundär data 

Intervjuerna som genomförts består av primär data vilket är mer tidkrävande i förhållande till 

att använda sig av sekundär data. Fördelen med att använda primär data är att dessa data 

samlas in för att passa den specifika forskningsfrågan (Ahmadi & Simmering, 2006). 

Sekundär data i form interna undersökningar har använts. Dessa är framtagna av Sweco 

Management. Sekundär data samlas in av personer utanför den aktuella studien eller kommer 

från andra studier. Risken med att använda sekundär data är att personen som samlat dessa 

data har tolkat den ur ett personligt perspektiv (Eneroth, 1984).  



Metod 

6 

2.5.2. Kvalitativa intervjuer 

Då studien syftar till att kartlägga medarbetarnas arbete med kunskapsöverföring, vilka behov 

de har och identifiera möjliga förbättringar, var semistrukturerade intervjuer ett lämpligt 

metodval. Vid denna typ av intervju används en intervjuguide där frågorna i huvudsak är öppna. 

Intervjuguiden som använts presenteras i bilaga 1. Fördelen med semikonstruerade intervjuer 

är att respondenten får möjlighet att tala fritt kring det valda ämnet, samtidigt som 

intervjuaren har möjlighet att styra intervjun mot intressanta områden och sidospår 

(Denscombe, 2000). Intervjuer ger möjlighet till att skapa en god förståelse och överblick av det 

studerade fenomenet (Wiedersheim-Paul, 2006). 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades därefter i sin helhet. Valet av fullständig 

transkribering underlättade analysen av materialet då möjlighet att repetera tidigare 

intervjuinnehåll gavs. Dessutom kunde lämpliga citat användas i presentationen av empirin. 

Undersökningsgruppen bestod av projektledare på Sweco Managements stockholmskontor. 

Projektledarna fördelas på sex stycken arbetsgrupper. För att få en representativ bild av 

helheten har projektledare från varje arbetsgrupp valts ut. Urvalet har genomförts för att få en 

spridning vad gäller erfarenhet, ålder och kön. Totalt har 13 intervjuer genomförts och 

respondenterna är anonyma i rapporten. I bilaga 2 presenteras respondenternas position och 

resultatenhet/grupptillhörighet. Namn och ålder utelämnas pga. anonymiteten. Projektledare 

har valts som observationsgrupp då examensarbetet ämnar utgå från ett medarbetar- och 

användarperspektiv. Några av dessa projektledare har även haft utökat ansvar i form av 

gruppchef. Intervjuer med användare och deras chefer är en god metod för datainsamling, då 

de förstår fenomenet bäst som deltagare (Alter, 1999).   

Utöver de 13 semistrukturerade intervjuerna som utförts har även informella möten och 

ostrukturerade intervjuer genomförts med Kvalitets- och Miljöledare (KoM) på både Sweco 

Management och Sweco Sverige för att skapa djupare förståelse för de system och metoder 

som finns i nuläget. 

2.5.3. Observation 

I detta examensarbete har inledande observationer använts för att ge inblick i hur det 

nuvarande arbetet kring kunskapsåterföring sker. Även uppföljande observationer för att 

kontrollera insamlad empiri har utförts.  Observationer kompletterar intervjuer då de kan ge 

information angående hur de faktiska förhållandena ser ut, vilket ibland kan skilja sig från vad 

som sagts i intervjuer. De kan också validera och bekräfta information som framförts under 

intervjuerna. Observationer är användbara för att skapa förståelse för hur individer i en 

organisation arbetar (Easterby-Smith et al, 2002).  

2.6. Analysstrategi 

Via den fallstudie som utförts har samband mellan empirin och forskningsfrågan identifierats. 

Fallstudiemetoden tillåter flera olika typer av datainsamling och analystekniker. Detta ger stora 

möjligheter till triangulering av data för att stärka slutsatser (Dooley, 2002).  
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Intervjuerna i detta examensarbete har spelats in och därefter transkriberats. Varje intervju tog 

mellan 40 och 60 minuter. Intervjuaren noterade egna reflektioner under och efter 

intervjuerna. För att kunna bearbeta transkriptionerna delades de in i enheter baserat på 

innehållsområde. Ur dessa enheter koncentrerades meningsinnehållet och delades därefter 

upp i olika teman och underteman. Dessa teman har därefter diskuterats och analyserats 

utifrån relevant teoretiskt ramverk. 

2.7. Käll- och metodkritik  

Vid avslutat forskningsprojekt är det viktigt att kontrollera kvaliteten på arbetet (Jensen, 2002). 

Hög reliabilitet innebär att mätningar utförts på ett korrekt sätt. En viktig princip är att forskare 

som använder samma metod ska komma fram till samma resultat (Thurén, 1991). De intervjuer 

som genomförts har varit semistrukturerade och respondenterna har haft stor möjlighet till att 

påverka intervjuerna i den riktning de önskat. Samtidigt har en intervjuguide använts för att 

styra in intervjun på de områden som fokuserats i undersökningen. Författarna av detta 

examensarbete har inte blandat in egna värderingar vid intervjuerna utan har fokuserat det 

som sagts under intervjutillfällena.  

Respondenterna har valts ut för att representera en bred variation avseende ålder, kön, 

erfarenhet och grupptillhörighet. Därmed är urvalet representativt för populationen som 

helhet. I och med att arbetet begränsats till att inkludera projektledare på stockholmskontoret 

kan viss variation inom Region Öst uppdagas. Detta examensarbete har belyst projektledarnas 

perspektiv på kunskapsöverföring och därmed kan exempelvis inte slutsatser dras kring om 

ledningens stöd i nuläget är bristfälligt eller inte. Detta perspektiv har gett möjlighet att 

beskriva hur brukarna av KM upplever och tänker kring både problematik, lämpliga metoder 

och nytta. Då fallstudien varit begränsad till ett teknikkonsultföretag som befinner sig i en unik 

kontext kan dock inga generella slutsatser dras. Fallstudien bidrar i stället med underlag till 

fortsatt forskning. 

Validitet betyder att forskningen faktiskt består av det som var avsett att undersöka och 

ingenting annat (Jensen, 2002; Thurén, 1991). Eisenhardt (1989) menar att teori som utvecklats 

från en fallstudie sannolikt har god styrka vad gäller empirisk validitet. Denna studie har ämnat 

undersöka den problematik som kan uppstå vad gäller kunskapsöverföring i en 

projektorienterad organisation och vilken KM-strategi som är lämplig i denna typ av 

organisation. Även nyttan av KM skulle undersökas. Resultatet av detta examensarbete har 

tagit upp och diskuterat kring dessa områden, vilket varit syftet.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras teori inom Knowledge Management (KM). Det teoretiska 

ramverket ger en grundläggande kunskap inom området, samt fungerar som underlag vid 

analys och slutsatser i detta examensarbete.  

3.1. Knowledge Management 

Alavi & Leidner (2001) definierar KM som en systematisk process av att inhämta, organisera och 

kommunicera kunskap till organisationens medlemmar så att andra kan använda sig av den för 

att bli mer effektiva och produktiva. Alvesson & Kärrman (2001) menar dock att det finns en 

motsägelse vad gäller kunskap och management. Kunskap argumenteras vara ett tvetydigt, 

ospecifikt och dynamiskt fenomen som är kopplad till mening och förståelse. Därmed är den 

svår att hantera och styra. KM föreslås därmed snarare fungera som en praxis för att leda 

människor och information än en metod som fokuserar skapande av kunskap i sig. 

3.1.1. KM i projektorienterade organisationer 

Projektorienterade organisationer har ofta problem med att systematiskt integrera kunskap 

och erfarenheter från projekt med organisationens totala kunskapsbas (Thiry & Deguire, 2007; 

Schindler & Eppler, 2003). Även om projekt upplevs unika och är olika i sin helhet så har de 

ibland vissa processer och problem som kan lösas med hjälp av tidigare använd teknik och 

kunskap (Liao & Qi, 2009). 

Isolerade projekt kombinerar ofta en mångfald av kunskap effektivt men kunskapen har 

benägenhet att glömmas då projektmedlemmarna går vidare till nya projekt. Då projekt är 

avgränsade både avseende tid och ekonomi finns en risk att överföring av erfarenhet och 

kunskap från projekt nedprioriteras och förbises (Grabher, 2004; DeFilippi & Arthur, 1998). 

3.2. Definition av kunskapsbegreppet 

Definitionerna av begreppet kunskap skiljer sig åt i diskursen (Kakabadse et al, 2001), vilket 

belyser hur mångfasetterat kunskapsbegreppet är. Kunskap är ett komplicerat begrepp som är 

svårt att definiera. Baker et al (1997) väljer att definiera kunskap som en uppsättning 

färdigheter, erfarenheter, information och förmågor som individer använder för att lösa 

problem.  

3.2.1. Data, information, kunskap 

En mängd obehandlad och oorganiserad fakta benämns data. När data blir utvärderad 

transformeras den till information. Alla typer av organisationer behöver data på ett eller annat 

sätt, men det är viktigt att organisationen vet vad som är rätt mängd data. För mycket data kan 

göra att medarbetarna inte vet hur den ska bedömas eller behandlas för att transformeras till 

information. Det är därför viktigt att organisationen tidigt avgör vilken typ av data som är 

relevant. Information har till skillnad från data en specifik avsikt och betydelse vilket 

underlättar i beslutfattningsprocesser. Ur information skapas kunskap. Då förståelse finns för 

informationen kan kunskap om ett visst problemområde skapas. Kunskap leder sedermera till 
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konkurrensfördelar för en organisation. Det är alltså viktigt att ha fungerande processer i en 

organisation vilka transformerar data till information och sedan vidare till kunskap (Awad & 

Ghaziri, 2004). 

3.2.2. Tyst och explicit kunskap 

Kunskap som enkelt går att dokumentera är en liten del av organisationens totala kunnande 

och färdigheter. En stor del av kunskapen kan vara outtalad och något som individerna besitter 

till följd av personliga erfarenheter. Dessa två typer benämns tyst och explicit kunskap (tabell 

1). Den tysta kunskapen är outtalad kunskap, medan explicit kunskap representerar uttalad 

kunskap (Nonaka, 1994). 

Tyst kunskap Explicit kunskap 

Svårt att kodifiera Kodifierbar 

Subjektiv Objektiv 

Personlig Opersonlig 

Kontextberoende Oberoende av kontext 

Svår att överföra Lätt att överföra 

Tabell 1 Tyst och Explicit kunskap (omarbetad efter Gustavsson, 2010) 

Tyst kunskap är komplicerad att kodifiera och sprida inom organisationen. Denna typ av 

kunskap uppnås till följd av personliga erfarenheter och lärdomar. I och med att tyst kunskap 

skapas genom personlig erfarenhet har olika personer varierad syn på den tysta kunskap som 

finns i organisationen. Därmed är denna typ av kunskap är subjektiv. Tyst kunskap består både 

av en teknisk del samt en kognitiv del. Den tekniska delen består av olika expertisområden 

inom olika kontexter medan det kognitiva betyder att individer skapar och behandlar 

information i huvudet för att på så sätt kunna definiera den (Nonaka, 1994). 

Explicit kunskap är kodifierbar. Detta betyder att den kan skrivas ned och dokumenteras. 

Dokumentet ger en bild av en händelse eller en viss erfarenhet som skapats vid ett specifikt 

tillfälle. Kodifieringen gör att kunskapen blir objektiv och opersonlig. Detta medför att 

kunskapen inte behöver sättas in i någon kontext utan att det enkelt går att läsa sig till de 

erfarenheter som kodifierats. Kunskap som är kodifierad är lätt att sprida till övriga 

medarbetare inom organisationen. På så sätt kan den användas som en källa till 

konkurrenskraft för organisationen och dess medarbetare (ibid). 

3.3. Metoder för kunskapdelning 

Om kunskap ska göras tillgänglig för organisationen måste det finnas verktyg och kunnande om 

hur den ska inhämtas och användas. Vetskap om detta måste finnas för att kunna transformera 

kunskap och göra den användbar och tillgänglig inom organisationen. Externalisering avser 

koppling mellan olika kunskaper och är ett samlingsnamn på arbetet med att lagra och 

strukturera kunskap. Det är vanligt förekommande att explicit kunskap lagras i databaser, 



Teoretiskt ramverk 

10 

rapporter eller olika typer av dokument som ska underlätta användandet av dessa kunskaper. 

Det svåraste med att ordna kunskap är att veta vilken kunskap som är relevant och därför bör 

göras tillgänglig för övriga medarbetare i organisationen. Kunskapen bör dessutom vara lätt att 

tillgodogöra sig för andra, vilket ställer krav på lämpliga system och metoder för att dela 

kunskap (Frappaolo, 2006). 

Det är skillnad på hur förmedling av kunskap sker beroende på om den är tyst eller explicit. 

Synkron kunskapsförmedling är vanligast förekommande då tyst kunskap ska förmedlas. Detta 

innebär att förmedlingen sker i realtid mellan två individer där kunskapsbäraren och 

kunskapssökaren kommunicerar direkt med varandra. I andra fall lagras kunskap exempelvis i 

en databas för att sedan användas då det finns behov av den. Detta innebär att förmedlingen 

av kunskap inte sker i realtid. Detta benämns asynkron kunskapsförmedling. Asynkron 

kunskapsdelning är vanligast vid förmedling av explicit kunskap (ibid). 

3.3.1. Den kunskapsbyggande spiralen 

Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) kan kunskap skapas genom fyra olika processer (se figur 2). 

För effektiv kunskapsöverföring bör alla fyra typer av processer finnas inom organisationen. 

Dessa fyra processer bygger tillsammans upp en kunskapsspiral som kontinuerligt utökar 

kunskapskapitalet. På så sätt sker arbetet med att skapa kunskap löpande och utvecklar 

ständigt förutsättningarna för ytterligare kunskapsbyggande.  

 

Figur 2 Spiralen för skapande av kunskap (omarbetad efter Nonaka & Takeuchi, 1995) 

3.3.1.1. Socialisering  

Processen då tyst kunskap överförs till tyst kunskap hos någon annan väljer Nonaka & Takeuchi 

(2008) att benämna socialisering. Detta innebär att medarbetarna sprider kunskap till varandra 

genom att iaktta och lära av varandra. Nackdelen med detta sätt att förmedla kunskap är att 

medarbetarna som kunskapen skall transformeras mellan måste vara på samma plats. Den 

tysta kunskapen är svår att föra vidare till en stor mängd människor vilket innebär att det är 

svårt att sprida den fullständigt inom större organisationer. 

3.3.1.2. Externalisering  

Externalisering beskriver processen där tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. Detta kan 

göras genom att kunskap och erfarenheter från ett projekt sammanställs i olika databaser eller 
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system. Genom att göra detta bygger medarbetarna upp organisationens kunskapsbank och 

möjliggör spridandet av de kunskaper som finns i databanken (ibid). 

3.3.1.3. Kombinering  

I kombineringsprocessen kan explicit kunskap inbringa ny explicit kunskap. Genom att olika 

typer av explicit kunskap kombineras kan i viss mån ny kunskap uppstå. Ett exempel på detta är 

då erfarenheter från olika enheter inom en organisation sammanställs i en rapport. Rapporten 

kombinerar den kunskap och de erfarenheter som redan finns inom organisationen (ibid). 

3.3.1.4. Internalisering  

Processen där explicit kunskap förmedlas till och personifieras av individen kallas 

internalisering. Genom att ta del av tidigare dokumenterad kunskap kan individen dra lärdomar 

kring aktuella arbetsuppgifter. Arbetet kan på så sätt utföras snabbare och mer effektivt än 

tidigare (ibid). 

3.3.2. Lärandeprocesser 

Zollo & Winter (2002) identifierar i sin forskning tre olika lärandeprocesser; 

erfarenhetsackumulering, kunskapsartikulering, och kunskapskodifiering. De menar att 

effektiviteten i dessa processer beror på egenskapen av de uppgifter som organisationen 

försöker lära sig kring. Ju lägre frekvens och högre unikhet i uppgiften, desto mer effektiv är 

kunskapsartikulering och kunskapskodifiering. Dessa argument bygger på att vid artikulering 

och kodifiering kan en bredare kunskapsbas från fler resurser tas till vara, jämfört med 

personlig ackumulering av egna erfarenheter.  

Erfarenhetsbaserat lärande sker lokalt genom trial-and-error och reflekterar ackumulering av 

experimentell visdom. Genom dialog och diskussion kan i stället kunskap artikuleras 

gemensamt av organisationens medlemmar. Artikuleringsprocessen ökar förståelsen för orsak-

verkansamband och möjliggör skapandet av vedertagna skildringar. Dessa tillåter i sin tur bättre 

uppgiftskoordinering. Kodifiering är i sin tur en förlängning av artikulering. Kodifiering 

genererar förkroppsligande av kunskap i form av språkliga eller symboliska uttryck. Kodifiering 

kräver större ansträngning och högre kostnader. Den ekonomiska vinningen med kodifiering 

ligger i återanvändandet och spridningen av den kodifierade kunskapen. Det finns inte alltid en 

tydlig distinktion mellan dessa lärandeprocesser, utan ibland överlappar de varandra (Principe 

& Tell, 2001). I tabell 2 presenteras lärandeprocesserna uppdelade i typologi, utfall och 

ekonomisk nytta. 
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 Lärandeprocesser 

 

Lärandetyper 

Erfarenhetsackumulering Kunskapsartikulering 
 

Kunskapskodifiering 

- Learning by doing 
- Learning by using 

- Learning by reflecting 
- Learning by thinking 
- Learning by discussing 
- Learning by confronting 

- Learning by writing and re-writing 
- Learning by implementing 
- Learning by replicating 
- Learning by adapting 

 

Utfall 

 

- Lokala experter och 
experimentell kunskap bland 
individerna (t.ex. 
ämnesexperter) 

 

- Symbolisk skildring och 
kommunikation 

- Förbättrad förståelse för 
orsak-verkansamband 
(förutsägande kunskap) 
 

 

- Kodifierade manualer, metoder 
(t.ex. projektledningsprocessen) 

Ekonomisk 
vinning 

 

- Economics of specialisation  
 

- Economics of co-ordination 
 

- Economics of information 
(spridning, kopiering, och 
återanvändning av information) 
 

Tabell 2 Lärandeprocesser uppdelat i typologi, utfall och ekonomisk vinning (omarbetad efter Principe & Tell, 2001, s. 1378) 

3.4. Förändring av lärandekontexten – nätverkens betydelse 

Kunskap i sig har fått en kortare livstid i förhållande till vad den hade för ett par decennier 

sedan. Tidigare genomgick individen efterfrågad utbildning och startade därefter en karriär som 

ofta kunde bestå en livstid. Informationsutvecklingen var långsam. I dagens samhälle har det 

skett förändringar avseende detta. Kunskap växer i nuläget exponentiellt och dess livstid är 

betydligt kortare (Siemens, 2005a). Erfarenhet har tidigare ansetts vara avgörande för 

utveckling av kunskap. Då alla individer inte kan uppleva allting blir andra personers 

erfarenheter, och därav andra människor, ett surrogat för kunskap. Personlig kunskap och det 

individuella lärandet fyller inte längre behoven. Människan kan i stället ta del av relevant 

kompetens genom att forma kopplingar och relationer till andra individer som besitter denna 

kunskap (Marhan, 2006). 

Siemens (2005a) menar att internet och IT-revolutionen har påverkat människors sätt att lära. 

Nedan presenteras de trender för lärande som Siemens identifierat: 

- Många individer kommer att röra sig inom en mängd olika, och eventuellt orelaterade, 

kunskapsfält under sin livstid. 

- Informellt lärande är en väsentlig del av lärandet. Formell utbildning omfattar inte längre 

merparten av människans lärande. Lärandet sker nu även genom andra sätt såsom; 

communities-of-practice (CoP) och personliga nätverk, etc.  

- Lärandet är en kontinuerlig process som varar en livstid. Lärande och arbetsrelaterade 

aktiviteter är inte längre separata. I många situationer är de detsamma. 

- Teknik förändrar och skapar nya kopplingar i våra hjärnor. Verktygen som används 

definierar och formar vårt tänkande. 

- Organisationen och individen är båda lärande organismer. Ökad uppmärksamhet på KM 

understryker behovet av teori som försöker förklara kopplingen mellan individuellt och 

organisatoriskt lärande. 
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- Många av de processer som tidigare hanterats av inlärningsteorier, speciellt kognitiv 

informationsbehandling, kan nu avlastas eller stödjas av teknologi. 

- Know-how och know-what kompletteras med know-where, vilket skapar förståelse för var 

efterfrågad kunskap kan hittas. 

Baserat på förändringen i lärandekontexten menar Siemens (2005a) att lärande genom nätverk 

kommer bli allt viktigare. Individerna bidrar med sin personliga kunskap och bygger tillsammans 

upp nätverkets totala kunskapsbas. På detta sätt förs den personliga kunskapen ut i 

organisationen. Med kunskapsöverföring genom nätverk blir individens förmåga att ta kontakt 

med rätt källor vid problemlösning mycket viktig. Då kunskap ständigt växer och utvecklas, blir 

tillgång till relevant kunskap viktigare än den kunskap som individen för tillfället besitter.  

Erfarenhet är en betydelsefull aspekt för nätverksbyggande. En stor del av lärandet är ett 

resultat av informella verktyg. Erfarenhet gynnar både förvärvet av nya kunskapsområden och 

uppbyggandet av relationer till andra individer (Siemens, 2005b). Starka relationer utvecklas 

som ett resultat av långvarig intensiv interaktion. Den tillit som uppstår i dessa relationer kan 

underlätta överföring av ny kunskap, men forskningen kring sociala nätverk presenterar även 

ett motstridigt argument (Taheri & van Geenhuizen, 2011). Jack (2005) menar att ny kunskap 

erhålls genom tillfälliga möten och relationer snarare än genom en stark personlig anknytning. 

Då starkt sammankopplade individer förmodas interagera ofta kommer stor del av den 

cirkulerande kunskapen i nätverket att vara likartad. Även Granovetter (1983) anser att 

individer som ingår i löst sammankopplade nätverk kan dra större fördelar än de som ingår i 

tätt kopplade nätverk. Den lösa strukturen ger fördelar vad gäller variation av kunskap och 

möjlighet att koppla samman denna mångfald.  

Interna element inom nätverket som reducerar möjligheten till informations- och 

kunskapsflöde kan bestå av fördomar, förutfattade meningar eller brist på flexibilitet. Även 

externa element kan påverka informationsflödet mellan individer. Den fysiska utformningen av 

ett utrymme, byråkrati eller kulturen avseende kunskapsdelning kommer påverka hur väl 

information flödar mellan nätverken. Det finns också faktorer inom nätverket som möjliggör 

snabbt formande och spridning av kunskap. Mottaglighet och motivation är två viktiga 

acceleratorer. Externa faktorer som öppen kultur, erkännande för värdet av samarbete, samt 

verktyg och tid som anslagits för samarbete bidrar alla till att accelerera nätverksbyggande 

(Siemens, 2005b). 

Nätverk bildas kontinuerligt. Medarbetarens personliga nätverk är en del av det större 

nätverket inom organisationen. En individ rör sig ständigt in och ur olika nätverk, vilket utgör en 

viktig utgångspunkt för nytänkande företag. Istället för att konstruera program eller kurser som 

bas för lärande, kan kontinuerligt lärande ske genom dynamisk interaktion med omvärlden 

(ibid). 
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3.4.1.  Förändring av IT-verktyg – ett sätt att bygga nätverk 

Tidiga generationer av företags IT-verktyg fokuserade främst funktioner såsom lagring av data 

och information. Utvecklingen går i nuläget mer mot att inkludera verktyg som underlättar 

koppling och kommunikation mellan individer. Cook (2008) menar att investeringar i IT-verktyg 

alltför länge utgått från köparens perspektiv utan hänsyn till användarna. Därmed har många 

företag haft svårt att få sina anställda att använda systemen.  

IT-utvecklingen mot s.k. social software genererar primärt följande funktioner, the 4Cs (Cook, 

2008): 

- Communication 

Kommunikationsplattformar tillåter människor att samtala med andra. Antingen i form av text, 

bilder, röstsamtal eller video, alternativt genom en kombination av dessa. Diskussionsforum, 

bloggar och chattfunktioner är exempel på detta. 

- Cooperation 

Cooperation innebär att varje individ är ansvarig för en del av arbetet. Koordinering med andra 

individer behövs endast vid sammansättning av delresultat. Med delningsprogramvara kan 

individer dela innehåll med andra på både strukturerade och ostrukturerade sätt. Exempelvis 

inkluderas verktyg för bild- och videodelning, samt webbaserad delning av mappstrukturer.  

- Collaboration 

Collaboration avser ömsesidigt engagemang av deltagare för att med koordinerad ansträngning 

lösa ett problem. Samarbetesverktyg uppmuntrar människor att arbeta tillsammans för att lösa 

problem. Bl.a. inkluderas wikis som är en webbsida där innehållet kan skapas och redigeras 

enkelt av besökarna. Den i nuläget mest använda wikin är Wikipedia.     

- Connection 

Nätverksverktyg gör det möjlig för människor att skapa koppling till både innehåll och andra 

människor. Sociala nätverk är det mest allmänt förekommande exemplet på sammankopplande 

teknik. Genom s.k. taggning kan en användare koppla ihop innehåll till person, vilket används 

frekvent inom bl.a. bloggar och sociala nätverk. 

Cook (2008) presenterar en matris där funktionerna Communication, Cooperation, 

Collaboration och Connection fördelas baserat på organisationens formalitet och kultur av 

gruppinteraktion (se figur 3). 
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Connection Collaboration 

Communikation Cooperation 

Figur 3 Cooks matris (omarbetad efter Cook, 2008, s. 38) 

En organisation med främst formell organisationsstruktur och en kultur av hög gruppinteraktion 

kommer ha mest nytta av social software som möjliggör samarbete. Omvänt, så bör en 

organisation med informell struktur och kultur som belönar individuell prestation investera 

social software som stödjer kommunikation. Detta ramverk stödjer företagsbeslut kring vart tid 

och ansträngning ska fokuseras för att dra störst fördelar. Cook (2008) presenterar exempel på 

vilket avtryck tre olika typer av organisationer får avseende social software (se figur 4).  

  

De tre organisationerna karaktäriseras enligt nedan: 

1. Mycket informell, samverkande kultur 

2. Mycket formell, och starkt samarbetande kultur 

3. Informell och formell, mer fokus på individuell prestation men viss problemlösning i grupp 

I nästa steg behöver specifika verktyg och teknologier fördelas i Cooks matris, med syfte att 

koppla dem direkt till organisationens kultur (Cook, 2008).  I figur 5 presenteras ett antal 

verktyg utplacerade i Cooks matris. 

 

Figur 4 Avtryck för social software inom tre typer av organisationer (omarbetad efter Cook, 2008, s. 39) 

 

2 

Formalitet 

Interaktion 

 

3 

 

1 

Formalitet 

Interaktion 
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Figur 5 IT-verktyg och metoder kopplat till Cooks matris (omarbetad efter Cook, 2008, s. 39) 

3.5. Framgångsfaktorer för effektiv KM 

Vid implementering av KM-system möter många organisationer stora problem och utmaningar. 

Detta kan bero på flera olika orsaker såsom orealistiska förväntningar, brist på förståelse kring 

KM, en överbetoning på teknologi, bristande strategisk koppling, och överbelastning av 

information. Liksom andra organisatoriska initiativ existerar ett KM-system inte i ett vakuum, 

utan påverkas av en komplex organisatorisk miljö, vilken har betydande effekt på framgången 

(Conley & Zheng, 2009). Det finns ett fåtal KM-system som agerar benchmarkingobjekt på 

marknaden. Dessa har utvecklats naturligt efter det egna företagets kultur och processer, vilket 

innebär att det är oklart om de kan eller bör kopieras av andra (Sarvary, 1999). En specifik KM-

strategi passar inte alla typer av organisationer. Implementering av mål och strategier 

beträffande kunskapsdelning i den strategiska planen kommer därmed variera stort mellan 

olika organisationer (Riege, 2005). Kunskap kan inte planeras eller påtvingas utan måste 

finjusteras för att överensstämma med rådande kultur och social kutym (Alvesson & Kärrman, 

2001). I figur 6 presenteras ett ramverk av faktorer som kan påverka KM-arbetet. 

 

Figur 6 Faktorer som påverkar KM (omarbetad efter Conley & Zheng, 2009, s. 335)  

Formalitet 

Interaktion 
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3.5.1. Stöd från ledningsnivå 

Stöd från ledningsnivå är en avgörande faktor vid införande av nya organisatoriska initiativ som 

inkluderar förändring i processer och anställdas beteende. Ledningen påverkar även andra 

kritiska aspekter såsom organisationskultur, då den har en central roll vid utveckling av tillit och 

stöd för en kunskapsdelande kultur (ibid). 

3.5.2. Organisationskultur 

Den rådande kulturen är en vital och naturlig faktor för att få KM-arbetet att fungera inom en 

organisation. En företagskultur sätter sin prägel på organisationen som helhet och skapar 

arbetsrutiner och synsätt kring KM-arbetet inom organisationen (Nonaka, 2008). Det är av stor 

vikt att skapa en företagskultur där de anställda trivs och utvecklas. Kulturen påverkar även en 

organisations förmåga att lära och utveckla den kunskap som finns inom organisationen 

(Turban & Aronsson, 2001). Även erfarna medarbetare och chefer har en viktig roll då de 

genom sin erfarenhet och ledarskap bidrar till organisationskulturen (Schein, 1985). Först när 

personer inom en organisation har förtroende för varandra kan effektiv kunskapsdelning 

uppstå (Bartholomew, 2008). En organisationskultur som uppmuntrar kunskapsdelande till 

organisationens kunskapsbas är avgörande för framgång. Flertalet faktorer har identifierats 

som ledande i en sådan kultur, däribland fokus på kunskap, tillit, öppenhet, proaktivitet och 

entreprenörskap etc. (Conley & Zheng, 2009).  

3.5.3. Strategi 

För att ett KM-system ska vara framgångsrikt och meningsfullt för organisationen behöver det 

stödja företagets affärsstrategi och integreras i organisationens strategiska 

planeringsprocesser. För att lyckas uppnå dessa mål behöver en KM-strategi utformas. Den kan 

bl.a. bestå av strategier för hur kodifiering och personifiering av kunskap bör utföras. 

Forskningen föreslår en rad olika sätt för detta, men det viktigaste är att strategin är lämplig 

och baseras på organisationens unika kontext. KM-strategin bör vara i linje med de absolut 

nödvändigaste behoven hos organisationen såväl som organisationens övergripande strategi 

(Conley & Zheng, 2009). 

Hansen et al (1999) menar att företag följer två KM-strategier; personifieringsstrategi och 

kodifieringsstrategi. I företag som använder sig av en personifieringsstrategi är kunskap starkt 

kopplad till personen som utvecklar den och delas främst genom direkt kontakt mellan person 

till person.  En kodifieringsstrategi kretsar i stället kring IT-baserad teknik. Kunskapen kodifieras 

och lagras i databaser där den är tillgänglig och kan användas av alla inom företaget.  

3.5.4. Organisationsstruktur 

Organisationens struktur påverkar hur människor interagerar och utför sina uppgifter. Formella 

och centraliserade strukturer har sämre resultat avseende kreativitet och innovation jämfört 

med mer föränderliga strukturer, såsom den projektorienterade organisationen (ibid). 

Projektstrukturen ses som en god plattform för lärande och kunskapsintegration. Möten mellan 

nya människor och möjligheten att ta del av kunskap från flera olika områden innebär att ny 
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kunskap kan utvecklas. Däremot påverkar den avgränsning som projektformen innebär även 

möjligheterna att lära (Söderlund, 2008). Projektbaserade organisationer har ofta svårigheter 

med att systematiskt integrera kunskap och erfarenheter från projekt med organisationens 

totala kunskapsbas (Thiry & Deguire, 2007; Schindler & Eppler, 2003). Isolerade projekt 

kombinerar effektivt en mångfald av kunskap, men tenderar att glömma denna kunskap vid 

projektavslut (Grabher, 2004; DeFilippi & Arthur, 1998). Unikheten hos projekt kan få 

projektteamet att försumma vikten av kunskapsöverföring då de tror att kunskap från 

nuvarande projekt inte kommer vara användbar framöver. Även om projekt är olika i sin helhet 

har de ibland vissa processer och problem som kan lösas med hjälp av tidigare använd teknik 

och kunskap (Liao & Qi, 2009). 

3.5.5. Processer 

För att ta tillvara och underlätta uppbyggnad och spridning av organisatorisk kunskap behöver 

processer för detta etableras. Dessa processer ska stödja organisationens KM-strategi. Utan 

systematiska processer kommer KM-initiativets utfall bli slumpmässigt. Det är vitalt att dessa 

processer är välkända och uttalade i hela organisationen (Conley & Zheng, 2009). Davenport et 

al (1998) menar dock att en överdriven betoning på att utveckla komplicerade och detaljerade 

processer inte är att föredra. De mest kritiska processerna som krävs är de som eliminerar 

dubbelarbete av medarbetarna och att tydligt definiera för medarbetarna vilken typ av kunskap 

som de förväntas dela med sig av (Conley & Zheng, 2009).  

3.5.6. Teknisk infrastruktur 

Även om god teknisk infrastruktur enbart är en del av KM är den oerhört viktig för att 

möjliggöra och underlätta många KM-initiativ. Ibland kan den tekniska aspekten dock få alltför 

stort fokus vilket kan vara till nackdel för KM som helhet. Organisationens tekniska infrastruktur 

bör ses som ett verktyg som stödjer KM-initiativet och inte själv vara basen till initiativet. 

Betoningen på organisationens IT-system skiftar alltmer från att fokusera insamling och 

kodifiering av kunskap mot att möjliggöra kopplingar mellan medarbetare. Därmed blir 

möjligheter till samarbete och kommunikation alltmer kritiska för ett framgångsrikt KM-system. 

Teknologin kan underlätta kunskapsflödet i organisationen i form av exempelvis virtuella CoP 

(Conley & Zheng, 2000). En CoP består av en grupp människor som kopplas samman baserat på 

ett gemensamt intresseområde (Wenger & Snyder, 2000). KM-ansvariga behöver främst 

fokusera på att hjälpa organisationens medlemmar att använda teknologin för att underlätta 

interaktion och kunskapsflöden, snarare än att fokusera teknologin i sig själv (Conley & Zheng, 

2009). 

3.5.7. Utbildning 

Det är viktigt att beakta betydelsen av utbildning i framgångsrik KM. Även om några 

medarbetare förstått vad KM är och dess fördelar, är det viktigt att utbilda alla medarbetare i 

vad KM är, varför det är viktigt, hur medarbetarna kan bidra, och vad de kan förvänta sig av 

KM-satsningen. Det är väsentligt att ge medarbetarna utbildning i hur de kan utnyttja verktyg 

och processer. Ju mer medarbetarna vet om hur de kan förbättra sitt dagliga arbete genom KM-
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verktyg, desto större sannolikhet att de använder och bidrar till organisationens 

kunskapsstrukturer (ibid).  

3.5.8. Mätning och nyckeltal 

Med hjälp av mätningar och nyckeltal kan mål och eventuella förbättringsmöjligheter beräknas. 

De ger även möjlighet att följa upp milstolpar och riktlinjer. Inom KM är nyckeltal viktigt för att 

systemansvariga ska kunna utvärdera effekten och ha möjlighet till att bevisa dess värde för 

organisationen. KM-satsningar berör ofta abstrakta och icke-finansiella nyckeltal och det är 

viktigt att även undersöka hur KM påverkar dessa områden. Om inga tydliga mått demonstrerar 

vilket värde KM-arbetet tillför organisationen och dess medarbetare riskerar intresset för KM 

reduceras. På grund av de mestadels svårgripbara fördelarna med KM bör mätningar av dessa 

utföras på både kvantitativa och kvalitativa sätt. Kapitalavkastning för KM-investeringen ses 

ofta som ett viktigt nyckeltal. Det är däremot oklart hur KM-investeringar påverkat 

organisationens resultat. I stället för att uteslutande fokusera på nyckeltal som demonstrerar 

kortsiktiga orsakssammanhang bör mätningar utvecklas till att visa prov på korrelation mellan 

KM-initiativet och fördelaktiga resultat över längre tid. Nyckeln till att åskådliggöra värdet ligger 

i att använda sig av mätningar som visar prov på hur KM påverkar organisationens mest kritiska 

processer (ibid). 

3.5.9. Incitament 

Att motivera medarbetare att delta i och bidra till KM-satsningar är ett viktigt steg i 

utvecklingen av en kunskapsdelande kultur (ibid). Både finansiella och icke-finansiella 

belöningar är viktiga hjälpmedel för detta. Att erbjuda belöningar för att locka medarbetare att 

engagera sig i KM-aktiviteter är en av de vanligaste framgångsfaktorerna. Däremot är det svårt 

att bibehålla den desto längre framskridet initiativet är. Studier visar att triviala belöningar 

inledningsvis kan öka deltagandet bland medarbetarna, men att engagemanget är svårt att 

behålla över tid (Davenport et al, 1998). Belöning av kunskapsdelande beteende bör göras 

genom att integrera önskat beteende med organisationens prestation och ersättningssystem 

(Riege, 2005).  

3.5.10. KM-team/KM-ansvariga 

Även om KM initiativ ofta kräver inblandning och engagemang från samtliga individer i en 

organisation är det viktigt att utveckla positioner vilkas primära roll och ansvar är relaterat till 

organisationens KM-program. Ett team med specialiserade kunskaper i KM är kritiskt för att 

effektivt lansera och driva KM-arbetet genom organisationen. Varje organisation bör etablera 

en struktur som är lämplig för dess behov och övergripande KM-strategi (Conley & Zheng, 

2009). Hariharan (2005) hävdar att organisationer som investerar i specialiserade KM-

positioner erhåller större fördelar av ett KM-initiativ än de gjort om de inte haft dessa roller.  

3.6. Eventuella barriärer för effektiv KM 

Vid tillämpning av ett KM-system kan flera olika barriärer framträda. Dessa kan delas in i 

följande fyra huvudkategorier: teknologi, kultur, kunskapsinnehåll, och ledning av KM-
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initiativet. Dessa faktorer är inte givna barriärer utan kan även vara en positiv faktor som 

möjliggör effektiv KM beroende på hur de hanteras. Nyckeln ligger i att ta hänsyn till dessa 

faktorer. (Ajmal et al, 2010).  

Den teknologiska aspekten kan vara ett hinder för KM bl.a. på grund av dålig användarvänlighet 

och övertro på det tekniska systemet, vilket kan försumma vikten av tyst kunskap. I en rådande 

kultur som karaktäriseras av bristande tillit och en mentalitet där individen söker göra sig 

oumbärlig genom att hålla på kunskap utgör också ett hinder för kunskapsdelning. Även 

engagemang från ledningen är viktigt. Ofta är ledningen entusiastisk i att lansera ett KM-

initiativ, men när problem uppstår så sjunker engagemanget snabbt. Om kunskapsinnehållet 

inte sätts i ett sammanhang och är relevant för användarna blir kunskapen inte meningsfull att 

ta del av. Ibland kan det även vara svårt att sammanfatta kunskap från de diskussioner som 

förs, vilket kan medföra att värdefull kunskap förblir okänd. Vad gäller ledningen av KM-

initiativet kan en barriär uppstå om KM-användarna inte är involverade vid utformandet. Det är 

också viktigt att ha en god strategi för införandet. Om ett KM-initiativ implementeras utan 

pilotfas kommer initiala problem som hade kunnat lindras att lämnas orörda (Ajmal et al, 2010).  

3.7. Den projektorienterade organisationen 

Flertalet organisationer väljer projektformen som en flexibel och pålitlig struktur vid utveckling 

och produktion av sina produkter och tjänster. Projektorienterade organisationer är de 

organisationer där majoriteten av produkter och tjänster skapas utefter kundens unika 

beställningsspecifikation (Liao & Qi, 2009). Projektstrukturen kan både gynna och hindra 

lärande och kunskapsöverföring vilket kommer beskrivas nedan (Söderlund, 2008). 

3.7.1. Utmaningar för kunskapshantering i en projektorienterad organisation 

Det har visat sig att projektbaserade organisationer har svårigheter med att systematiskt 

integrera kunskap och erfarenheter från projekt med organisationens totala kunskapsbas (Thiry 

& Deguire, 2007; Schindler & Eppler, 2003). Projektformens fokus på deadlines och dess 

karaktäristiska kultur ger sällan tid att reflektera över tidigare arbetsuppgifter. Isolerade projekt 

kombinerar en mångfald av kunskap effektivt, men tenderar att glömma snabbt så fort 

projektmedlemmarna får nya arbetsuppgifter, nytt projektteam eller en ny deadline (Grabher, 

2004; DeFilippi & Arthur, 1998). Liao & Qi (2009) menar även att projektens unikhet kan få 

projektteamet att försumma vikten av kunskapsöverföring då de tror att kunskap från 

nuvarande projekt inte kommer vara användbar framöver. Även om projekt är olika i sin helhet 

har de ibland vissa processer och problem som kan lösas med hjälp av tidigare använd teknik 

och kunskap. Tolkning av erfarenheter kan också vara en utmaning då lärdomar måste dras från 

ett relativt litet antal observationer i en komplex och föränderlig miljö. Detta gör det svårt att 

identifiera kausalitet och att dra korrekta slutsatser (Principe & Tell, 2001). 

Samtidigt som ovan nämnda utmaningar framträder kan projektformen även ses som en stor 

möjlighet till lärande och kunskapsintegration. Genom möten mellan nya människor och 

möjligheten att ta del av kunskap från olika områden kan ny kunskap utvecklas (Söderlund, 

2008). 
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3.7.2. KM-strategi för lärande mellan projekt 

Hansen et al (1999) menar att en KM-strategi kan vara uppbyggd av en personifieringsstrategi 

och en kodifieringsstrategi. Personifieringsstrategin betonar individen som kunskapsbärare och 

överföring sker i realtid via personliga möten. Med kodifieringsstrategi åsyftas överföring av 

kunskap via dokumentation. För att använda kunskap effektivt bör företag fokusera på en 

dominerande strategi och använda den andra för att stödja den dominanta. Hansen et al (1999) 

hävdar att de företag som försöker driva båda strategierna lika starkt riskerar att misslyckas 

med båda och föreslår en delning på 80/20 mellan den dominanta och den stödjande strategin. 

Prencipe & Tell (2001) menar i sin forskning att företagets totala KM-strategi inte kan definieras 

genom metoder som bygger på antingen en personifieringsstrategi eller en kodifieringsstrategi. 

Med en monodimensionell tolkning av strategin riskerar den bli alltför snäv så att identifiering 

av viktiga element förbises.  Med Prencipe & Tells (2001) koncept kring lärande landskap tas 

den multidimensionella karaktären av ett företags KM-strategi i beaktande. I denna modell 

används de tre lärandeprocesserna; erfarenhetsackumulering, kunskapsartikulering och 

kunskapskodifiering. Dessa är sedan uppdelade på individuell, projekt och organisatorisk nivå. 

Modellen bidrar med ett ramverk för att analysera och tolka ett företags approach vad gäller 

lärande mellan projekt. Ett företags KM-strategi och de verktyg som stödjer den bör väljas 

varsamt och anpassas till företagets specifika kontext. Informella processer är ibland viktiga då 

viss kunskap är svår att kodifiera, men artikulering och kodifiering av kunskap verkar hjälpa 

företag i deras strävan mot bättre kunskap kring varför vissa projekt blir framgångsrika medan 

andra misslyckas (Prencipe & Tell, 2001). I tabell 3 presenteras Prencipe & Tells matris med 

olika metoder för lärande. 

 Lärandeprocesser 

Analysnivå  

Individuell 

Erfarenhetsackumulering Kunskapsartikulering Kunskapskodifiering 
- On-the-job utbildning 
- Jobbrotation 
- Specialisering 
- Återanvändande av experter 

- Bildligt tänkande 
- ”Tänka högt” 
- Kladdanteckningar 

- Dagbok 
- Rapporteringssystem 
- Individuell systemdesign 

Grupp/Projekt 

- Utvecklat grupptänk 
- Person-till-person kommunikation 
- Informella möten 
- Imitation 

- Brainstorming  
- Formella projektgenomgångar 
- Avrapporteringsmöten 
- Ad-hoc möten 
- Lessons learnt-möten efter avslutat 

projekt 
- Korrespondens inom projektet 

 

- Projektplan/revision 
- Milstolpar/deadlines 
- Mötesprotokoll 
- Case-skrivande 
- Filer för projekthistorik 
- Databas för lessons learnt inom 

projektet 

Organisatorisk 

- Informella organisatoriska rutiner, 
regler och urvalsprocesser 

- Avdelningsuppdelning och 
specialisering 

- Communities-of-practice  

- Projektledarutbildningar 
- Konferenser/resor med fokus på 

kompetenshöjning 
- Professionella nätverk 
- Diskussionsledare och 

administratörer för 
kunskapsrelaterade frågor 

- Avstämningar mellan olika projekt 
- Möten mellan projekt 

- Ritningar 
- Processkartor 
- Projektledningsprocess 
- Databas för lessons learnt som är 

tillgänglig för organisationen som helhet 

Tabell 3 Metoder för lärande (omarbetad efter Prencipe & Tell, 2001, s. 1381) 

I den fallstudie som Prencipe & Tell (2001) genomfört i sin forskning identifierades tre 

huvudtyper av lärande landskap; utforskaren eller det L-formade landskapet, navigatören eller 

det T-formade landskapet, och exploatören eller det trappformade landskapet.  
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3.7.2.1. Utforskaren - det L-formade landskapet 

Företag som till hög utsträckning litar på den människoburna kunskapen karaktäriseras av ett L-

format landskap (se tabell 4). Dessa betonar erfarenhetsackumuleringsprocesser och 

kunskapsöverföring genom personlig kommunikation, samt karaktäriseras av en stark och 

mottaglig kultur. Detta är en god språngbräda för att införa inter-projektlärande mekanismer 

som bygger på kunskapsartikulation och kodifieringsprocesser (Principe & Tell, 2001). 

 Lärandeprocesser 

Analysnivå Erfarenhetsackumulering Kunskapsartikulering Kunskapskodifiering 

Individuell 

   

- On-the-job utbildning 
- Jobbrotation 
- Specialisering 
- Återanvändande av experter 

 

- Bildligt tänkande 
- ”Tänka högt” 
- Kladdanteckningar 

- Dagbok 
- Rapporteringssystem 
- Individuell systemdesign 

Grupp/Projekt 

 

- Utvecklat grupptänk 
- Person-till-person kommunikation 
- Informella möten 
- Imitation 

 

- Brainstorming  
- Formella projektgenomgångar 
- Avrapporteringsmöten 
- Ad-hoc möten 
- Lessons learnt-möten efter avslutat 

projekt 
- Korrespondens inom projektet 
 

 

- Projektplan/revision 
- Milstolpar/deadlines 
- Mötesprotokoll 
- Case-skrivande 
- Filer för projekthistorik 
- Databas för lessons learnt inom 

projektet 

Organisatorisk 

 

- Informella organisatoriska rutiner, 
regler och urvalsprocesser 

- Avdelningsuppdelning och 
specialisering 

- Communities-of-practice  

 

- Projektledarutbildningar 
- Konferenser/resor med fokus på 

kompetenshöjning 
- Professionella nätverk 
- Diskussionsledare och 

administratörer för 
kunskapsrelaterade frågor 

- Avstämningar mellan olika projekt 
- Möten mellan projekt 

 

 

- Ritningar 
- Processkartor 
- Projektledningsprocess 
- Databas för lessons learnt som är 

tillgänglig för organisationen som helhet 

Tabell 4 L-format lärande landskap (omarbetad efter Prencipe & Tell, 2001, s. 1383) 

3.7.2.2. Navigatören - det T-formade landskapet 

Det T-formade lärande landskapet presenteras i tabell 5. Detta landskap karaktäriseras av 

företag som börjat implementera mekanismer för lärande mellan projekt genom 

kunskapsartikuleringsprocesser. Implementering sker både på individuell och på projektnivå, 

men framförallt på organisatorisk nivå. Dessa företag arbetar på ett fåtal fronter för att 

förbättra sitt lärande mellan projekt, vilket med tiden kan komma att bli etablerat inom 

organisationen (ibid).
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 Lärandeprocesser 

Analysnivå Erfarenhetsackumulering Kunskapsartikulering Kunskapskodifiering 

Individuell 

   

- On-the-job utbildning 
- Jobbrotation 
- Specialisering 
- Återanvändande av experter 

 

- Bildligt tänkande 
- ”Tänka högt” 
- Kladdanteckningar 

- Dagbok 
- Rapporteringssystem 
- Individuell systemdesign 

Grupp/Projekt 

 

- Utvecklat grupptänk 
- Person-till-person kommunikation 
- Informella möten 
- Imitation 

 

- Brainstorming  
- Formella projektgenomgångar 
- Avrapporteringsmöten 
- Ad-hoc möten 
- Lessons learnt-möten efter avslutat 

projekt 
- Korrespondens inom projektet 
 

 

- Projektplan/revision 
- Milstolpar/deadlines 
- Mötesprotokoll 
- Case-skrivande 
- Filer för projekthistorik 
- Databas för lessons learnt inom 

projektet 

Organisatorisk 

 

- Informella organisatoriska rutiner, 
regler och urvalsprocesser 

- Avdelningsuppdelning och 
specialisering 

- Communities-of-practice  

 

- Projektledarutbildningar 
- Konferenser/resor med fokus på 

kompetenshöjning 
- Professionella nätverk 
- Diskussionsledare och 

administratörer för 
kunskapsrelaterade frågor 

- Avstämningar mellan olika projekt 
- Möten mellan projekt 

 

 

- Ritningar 
- Processkartor 
- Projektledningsprocess 
- Databas för lessons learnt som är 

tillgänglig för organisationen som helhet 

Tabell 5 T-format lärande landskap (omarbetad efter Prencipe & Tell, 2001, s. 1385) 

3.7.2.3. Exploatören - det trappformade landskapet 

Företag som använder sig av avancerade IT-baserade verktyg för att stödja inter-projektlärande 

representerar det så kallade trappformade landskapet (se tabell 6). Deras fokus ligger i att 

försöka kodifiera och lagra kunskap som utvecklats under projektgenomförandet. Genom att 

dokumentera detta blir den mer lättillgänglig och möjlig att utnyttja för resten av 

organisationens medlemmar (ibid). 

 Lärandeprocesser 

Analysnivå Erfarenhetsackumulering Kunskapsartikulering Kunskapskodifiering 

Individuell 

   

- On-the-job utbildning 
- Jobbrotation 
- Specialisering 
- Återanvändande av experter 

 

- Bildligt tänkande 
- ”Tänka högt” 
- Kladdanteckningar 

- Dagbok 
- Rapporteringssystem 
- Individuell systemdesign 

Grupp/Projekt 

 

- Utvecklat grupptänk 
- Person-till-person kommunikation 
- Informella möten 
- Imitation 

 

- Brainstorming  
- Formella projektgenomgångar 
- Avrapporteringsmöten 
- Ad-hoc möten 
- Lessons learnt-möten efter avslutat 

projekt 
- Korrespondens inom projektet 
 

 

- Projektplan/revision 
- Milstolpar/deadlines 
- Mötesprotokoll 
- Case-skrivande 
- Filer för projekthistorik 
- Databas för lessons learnt inom 

projektet 

Organisatorisk 

 

- Informella organisatoriska rutiner, 
regler och urvalsprocesser 

- Avdelningsuppdelning och 
specialisering 

- Communities-of-practice  

 

- Projektledarutbildningar 
- Konferenser/resor med fokus på 

kompetenshöjning 
- Professionella nätverk 
- Diskussionsledare och 

administratörer för 
kunskapsrelaterade frågor 

- Avstämningar mellan olika projekt 
- Möten mellan projekt 

 

 

- Ritningar 
- Processkartor 
- Projektledningsprocess 
- Databas för lessons learnt som är 

tillgänglig för organisationen som helhet 

Tabell 6 Trappformat lärande landskap (omarbetad efter Prencipe & Tell, 2001, s. 1388) 
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3.8. Nytta med KM 

KM kan generera fördelar både vad gäller ekonomisk vinning och utveckling av den 

organisatoriska miljön (Bartholomew, 2008). Nedan beskrivs nyttan med effektiv 

kunskapsöverföring.  

3.8.1. Ekonomisk vinning 

Målet för de flesta företag är att tjäna pengar och för detta finns oftast en uttalad strategi och 

tillvägagångssätt. Men hur KM kan stödja denna strategi är ofta inte utrett eller självklart. 

Många företag ser bara till den ekonomiska avkastning som företaget genererar och bortser 

från det intellektuella kapital som i sin tur i allra högsta grad påverkar den ekonomiska 

avkastningen. Genom att satsa på KM kan intäkter ökas men det finns inga garantier. I de fall 

där KM-initiativ fallit väl ut har kulturen varit god för just kunskapsöverföring. För att lyckas 

med KM är det viktigt att vara medveten om att satsningen på kunskapshantering inte ger 

snabb avkastning utan att det är ett långsiktigt arbete som skapar konkurrensfördelar på sikt 

(ibid). 

I organisationer som arbetar med kreativ verksamhet uppskattar medarbetarna att ca 15-20% 

av deras tid spenderas på att uppfinna hjulet igen, rätta till fel, omarbeta eller att leta 

information. Detta medför en påtaglig kostnad för alla typer av organisationer. Om tidigare 

erfarenheter, lärdomar och kunskaper finns lättillgängliga minskar det icke-värdeskapande 

arbetet och anställda kan fokusera på arbete som skapar nytta och inbringar värde för 

organisationen (ibid). 

Många organisationer använder sig av best practice och använder detta för att utveckla 

organisationen. Det är dock minst lika viktigt att ta lärdom av de misstag som görs. Det är inte 

ovanligt att organisationer upprepar likande misstag flera gånger. Om dessa misstag kan 

reduceras kan organisationen också minska de kostnader som misstagen medför. Upprepade 

misstag beror ofta på brister i det organisatoriska lärandet och erfarenhetsöverföringen mellan 

medarbetare (ibid). 

Att KM kan generera minskade kostnader kan upplevas tydligt, men kunskap om att det även 

kan öka intäkterna är inte lika uppmärksammat. Ett väl fungerande KM-system kan öka 

konkurrenskraften för organisationen vilket också ökar sannolikheten att fler uppdrag säljs 

(ibid). 

3.8.2. Andra fördelar 

Utöver rent monetära fördelar kan även andra fördelar uppkomma till följd av ett väl 

fungerande arbete inom KM. Att organisationen blir effektivare kan även få andra positiva 

effekter utöver de rent ekonomiska som medföljer en mer effektiv organisation. I en 

organisation med fungerande KM finns oftast en mer öppen företagskultur än i andra 

organisationer. Om medarbetare i organisationen delar med sig av sina kunskaper bidrar detta 

till en mer öppen företagskultur. En öppen företagskultur bidrar i sin tur till att den interna 

kommunikationen underlättas. Ökad kommunikation genererar stärkt förtroende och tillit 
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bland medarbetarna vilket i sin tur skapar en vilja att ge tillbaka till organisationen, ofta i form 

av ökat engagemang och kunskapsdelande (O’Toole & Bennis, 2009; Covey, 2006). 

Bartholomew (2008) menar att det kan vara komplicerat att beräkna vilka fördelar arbetet med 

KM medför. Att få ett ekonomiskt mått på vinsten av ett väl fungerande KM-system kan vara 

komplext. Företag ifrågasätter ofta hur de kan tjäna pengar genom att arbeta med KM. 

Bartholomew (2008) menar i stället att företag bör ställa sig frågan om de har råd att inte 

arbeta med KM. Med detta avses de kostnader och risker organisationen ställs inför med ett 

obefintligt eller dåligt fungerande system för att hantera kunskap och erfarenheter i den 

dagliga verksamheten. 

3.8.3. Indikatorer på effektiv KM 

Framgången för ett KM-system kan fastställas baserat på flera olika kriterier. Davenport et al 

(1998) föreslår följande fyra olika kriterier för detta: resursutveckling, utveckling av 

kunskapsinnehåll, projektöverlevnad och finansiell avkastning. Tillämpligheten av dessa 

kriterier varierar beroende på de specifika förhållanden som omger KM-initiativet (Ajmal et al, 

2010).  

Med resursutveckling menar Davenport et al (1998) att framgångsrik KM ska generera 

utveckling och tillväxt av resurserna som initiativet riktar sig till. Utveckling av 

kunskapsinnehållet avser mängden insamlad kunskap och användningen av denna. Detta avser 

exempelvis antalet dokument och tillgång till dessa, eller antalet deltagare i 

diskussionsbaserade KM-verktyg. Med projektöverlevnad åsyftas sannolikheten att KM-arbetet 

fortlöper även utan ett antal drivande individer. Initiativet ska vara organisatoriskt grundat, inte 

en individuell ansträngning.  Bevis på finansiell avkastning, antingen vad gäller KM-satsningen i 

sig själv eller för organisationen som helhet, är en stark indikator på ett framgångsrikt system. 
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4. Företagsbeskrivning 

Nedan följer en företagsbeskrivning uppdelad på Sweco-koncernen som helhet och bolaget 

Sweco Management där fallstudien utförts. 

4.1. Sweco-koncernen 

Studieobjektet för detta examensarbete är Sweco Management Region Öst. Sweco 

Management är ett bolag inom Sweco Sverige AB som i sin tur ingår i Sweco-koncernen. Sweco 

är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt 

kunskapsinnehåll. Uppdragen behandlar allt från förstudier, utredning och strategisk planering 

till design, konstruktion, projektering och projektledning. I Sverige erbjuder Sweco ett brett 

utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, 

projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. (Sweco, 2011a) 

Sweco har en kunddriven organisation som kännetecknas av långtgående decentralisering där 

varje enhet har hög grad av självstyre. Koncernen arbetar efter en affärsmodell där företagets 

drivkraft genereras av hela organisationen och alla anställda deltar i arbetet med klienter. 

Chefer på alla nivåer i koncernen har uttalat ansvar och befogenhet att fatta självständiga 

beslut och utveckla sina respektive verksamheter i enlighet med kundens behov. (Sweco, 

2011b) 

4.2. Sweco Management 

Sweco Management säljer tjänster inom management och projektledning för att driva 

komplexa projekt. Verksamheten omfattar projektledningstjänster av alla slag. Uppdragen 

består av ett brett spektrum av tjänster såsom projektledning, projekteringsledning, 

byggledning, installationssamordning, etc. Projektens omfattning vad gäller resurser och tid 

varierar mellan de olika uppdragen från mindre ombyggnadsprojekt till större 

nybyggnadsprojekt av skolor, kontor, sjukhus, industrier och infrastruktur. Sweco Management 

säljer även tjänster kring projekt- och verksamhetsutveckling inom främst bygg- och 

fastighetssektorn. Tjänsterna omfattar bl.a. strategisk rådgivning, beslutsunderlag, 

organisationsstöd och intressebevakning. (Sweco, 2011b) 

Sweco Management har ca 180 medarbetare och omsätter 220 Mkr. Sweco Management har 

kontor på 15 orter i Sverige och dessa är uppdelade i fyra regioner; Region Syd, Region Norr, 

Region Väst och Region Öst (se figur 7). Utöver dessa geografiska regioner inkluderas även 

affärsområdet Projektstruktur i Sweco Management (Sweco Management, 2011). 

Projektstruktur säljer system och tillhörande tjänster för hantering av projektadministration  

och komplexa informationsflöden vid projektledning (Sweco, 2011b). Utöver Sweco 

Managements uppdelning i affärsområden finns stödfunktioner såsom HR, Controller och 

Marknadskommunikatör på bolagsnivå (Sweco Management, 2011). 
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Figur 7 Organisationsstruktur Sweco Management 

 

Detta examensarbete har avgränsats till att beröra Region Östs stockholmskontor. Ca 85 % av 

projektledarna i Region Öst sitter i Stockholm. Övriga kontor är belägna i Linköping, Västerås 

och Örebro. Projektledarna på kontoret i Stockholm är uppdelade på sex olika grupper baserat 

på affärsområden. Dessa grupper är; Fastighetsutveckling, Vårdbyggnader/Laboratorier, 

Kontor/Hyresgästsupport, Industri/Idrottsanläggningar, Bostäder/Skolor, och Infrastruktur (se 

figur 8). Kontoren i Linköping, Västerås och Örebro är såpass små att de inte är uppdelade 

ytterligare utan bildar en grupp per ort. Grupperna i Stockholm inkluderar mellan 7 och 18 

projektledare. En av projektledarna i varje grupp har även utökat ansvar som gruppchef. 

Gruppchefens närmsta chef är i sin tur Regionchefen. Sweco Management arbetar efter en 

affärsmodell som är platt och kundnära där projektledarna själva har kundkontakt och stort 

ansvar för att sälja in nya uppdrag.  
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Figur 8 Organisationsschema Region Öst 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras empiri från fallstudien. Den empiri som presenteras i följande avsnitt 

baseras på de intervjuer som utförts, samt observationer. 

5.1.  Projektledarens arbetssituation 

I företagsbeskrivningen nämns att Sweco Management levererar en bred variation av tjänster 

inom olika affärsområden. Därmed är en projektledares vardag inte helt lik en annan 

projektledares. Dessutom varierar ofta innehållet mellan olika uppdrag, men även 

arbetsuppgifter i olika delar av projektprocessen varierar. Projektledaren är en generalist med 

uppdraget att styra projektet mot uppsatt mål vad gäller tid, pengar och kvalitet.  

Oavsett vad ett byggprojekt ämnar uppföra, t.ex. kontorshus eller bostäder, så ser den 

övergripande projektprocessen ofta likadan ut för byggprojektledaren. Till en början bildas 

projektgruppen och därefter formuleras omfattningen av uppdraget och specifikationen. I nästa 

steg behövs en entreprenör som kan utföra uppdraget varpå en upphandling utförs. Därefter 

sker utvärdering tillsammans med kund och projektledaren ger stöd för att komma igång med 

genomförandet av projektet. Under genomförandefasen övervakar projektledaren projektet 

och styr det mot färdigställande. När byggnationen sedan är klar behöver en 

besiktningsorganisation kontrollera utförandet. Om det av någon anledning inte går att bygga 

enligt ursprunglig ritning behöver ändringar föras in i ritningen så att den visar hur 

byggnationen ser ut i verkligheten. Projektledaren ansvarar för att samla in dessa s.k. 

relationshandlingar från entreprenören. Utöver att styra mot projektmålen behöver 

projektledaren även kontrollera lagar och regler som måste följas ur myndighetsperspektiv.  

En stor del av projektledarna på Sweco Management håller på med just byggprojekt, men som 

ovan nämnt finns även en variation av uppdrag som kan se ut på andra sätt. Under intervjuerna 

menade däremot alla projektledarna att de lägger mycket tid på möten av olika slag. Dels den 

tid som mötet i sig pågår, men även tid för att förbereda inför möten och tid efteråt för att 

skriva minnesanteckningar, protokoll eller rapporter. Under projektets gång sker kontinuerlig 

avstämning mot plan, kontroll och förberedelse inför kommande uppgifter. Utöver mötena 

menar alla respondenter att en stor del av tiden läggs på kommunikation med bl.a. 

projektgrupp och kund i form av mail och telefonsamtal. Vid tillfällen håller projektledarna även 

i olika workshops med antingen projektgruppen, sponsorn eller liknande. 

På Sweco Management följs den projektledningsmetodik som Project Management Institute 

(PMI) utvecklat. Uppdragsprocessen är fördelad i följande fem faser; Initiering, Planering, 

Genomförande, Kontroll och Avslut (PMI, 2008). Med hjälp av IT-verktyget sweco@work samlas 

rutiner och stödverktyg inom de olika faserna som projektledaren kan ta del av. Projektledarna 

genomgår utbildningar för att bli certifierade projektledare enligt PMI:s standard, s.k. Project 

Management Professional.  
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Generellt sett spenderar projektledarna mycket tid ute i projekten hos beställarorganisationen. 

Projektledarna kan även vara involverade i flera projekt parallellt beroende på hur stor 

omfattning av tjänsten som är förlagd på uppdraget/uppdragen.  Projektledarna är på egen 

hand Sweco Managements ansikte ut mot kund och har stort ansvar i att sälja in nya uppdrag. 

Den personliga kundkontakten medför att relationsbyggandet med kund är en viktig uppgift för 

projektledaren för att kunna sälja in ytterligare affärer.  

5.2. Nulägesbeskrivning av kunskapsöverföring på Sweco Management 

I nuläget upplevs det inte finnas någon definierad KM-strategi på Sweco Management. Däremot 

har ett antal verktyg och arbetssätt som kan användas för kunskapsöverföring identifierats 

efter intervjuer och observationer. Nedan presenteras några av dessa.  

5.2.1. Förmedling av tyst kunskap 

Den tysta kunskapen överförs i realtid mellan individer. Detta kan ske både vid informella och 

formella möten. Informella möten på Sweco Management kan ske på fikaraster eller liknande. 

Vid mer formella möten såsom gruppmöten ska erfarenhetsåterföring ske på ett mer styrt sätt. 

Erfarenhetsåterföring finns med som en punkt vid dessa gruppmöten. Hur väl denna punkt 

behandlas varierar mellan de olika grupperna. Gruppmötena har obligatorisk närvaro och 

genomförs minst 10 ggr per år. Även denna frekvens varierar bland grupperna. Vid 

regionmöten träffas alla medarbetare på stockholmskontoret. Dessa sker vid minst fyra 

tillfällen varje år. På dessa möten ges övergripande information om bolagets verksamhet och 

resultat. En respondent berättade under sin intervju att en annan projektledare berättat om ett 

pågående projekt vid ett regionmöte, vilket är en typ av kunskapsöverföring.    

Nyanställda blir tilldelade en mentor. Genom mentorskapet får den nyanställde hjälp med att 

komma till rätta inom organisationen och får en uttalad person att vända sig till som kan guida 

den nyanställde vidare. Mycket av kunskaps- och erfarenhetsöverföring sker i dagsläget främst 

genom informella möten och kontakter. Flera respondenter tar upp att de primärt använder sin 

personliga telefonbok när de söker kunskap och erfarenheter inom olika områden. Andra kan 

ställa en fråga öppet i kontorslandskapet då de söker information. På intranätet finns ett 

verktyg som heter Sweco Contact. I detta verktyg kan individen söka efter personer inom hela 

Sweco-koncernen, både avseende namn eller kompetens. Varje anställd har en 

presentationssida med namn, bild och kontaktuppgifter. I en fritextruta kan medarbetaren 

skriva in sökbara kompetensområden. Tillsammans med presentationssidan bifogas en fil som 

inkluderar medarbetarens CV. Då CV:t är en bifogad fil går det i nuläget inte att fritextsöka 

avseende innehållet. För möjlighet att söka efter kompetenser behöver medarbetaren själv 

lägga in dessa i fritextrutan på presentationssidan.  

Vid ett par tillfällen varje år hålls interna utbildningar på Sweco Management. Dessa 

utbildningar syftar till att stödja projektledarnas väg till att bli certifierade enligt PMI och hålls 

av projektledare inom bolaget som redan är certifierade. De respondenter som hållit i dessa 

utbildningar menar att en viktig del i dessa utbildningar är att använda sig av reella exempel och 



Empiri 

30 

diskussion kring deltagares erfarenheter. Utöver PMI-relaterade utbildningar hålls ibland även 

utbildning kring verktygen i det IT-baserade systemet sweco@work som presenteras nedan. 

5.2.2. Förmedling av explicit kunskap 

I det IT-baserade systemet sweco@work samlas rutiner och stödverktyg inom projektets olika 

faser. I initieringsfasen finns ett verktyg som kallas Referenslistan. I detta verktyg går det att 

söka efter tidigare utförda projekt. I verktyget Sweco Arkiv sparas dokumentation från 

avslutade uppdrag i en mappstruktur. Mappstrukturen ska baseras på de kapitel PMI tar upp i 

sin projektledningsmetodik. Dessa mappar rubriceras; Integration, Omfattning, Tid, Kostnad, 

Kvalitet, HR, Kommunikation, Risker, och Upphandling (PMI, 2008). Observationer visar dock att 

långt ifrån alla projektmappar är strukturerade enligt PMI:s grundläggande mappstruktur i 

nuläget. En respondent berättade att projektledaren själv sedan formar den underordnade 

mappstruktur som denne känner sig bekväm med. Innehållet i mapparna består av den 

dokumentation som sparats i projektet. Observationer visar att mappstrukturen kan variera 

mycket mellan olika projekt och ibland saknas arkivering av projektdokumentation helt. Sweco 

Arkiv ligger samlat på en intern Sweco-server och kan nås via intranätet. 

Forum är ett annat verktyg som finns på intranätet. Med detta kan individen ställa 

arbetsrelaterade frågor som andra medarbetare kan svara på. Intranätet är gemensamt för hela 

Sweco, men det går att justera innehållet avseende det bolag individen tillhör. På så sätt blir 

bl.a. nyhetsflödet anpassat efter bolag. Då intranätet är gemensamt för hela Sweco är alla 

verktyg inte specifikt utvecklade för Sweco Management. På intranätet finns ett verktyg som 

kallas Sweco Share. Detta är en plattform där individerna kan dela kunskap med sina kollegor 

över lands- och bolagsgränser enligt verktygets inledande informationstext. Genom att gå med i 

en nätverksgrupp eller starta en ny kan individen bidra och ta del av andras kunskap inom valt 

område. Detta verktyg beskrivs i Sweco-koncernens årsredovisning för 2010 som en plattform 

för internt kunskapsfokus. Ingen av de projektledare som intervjuats hade vid intervjutillfället 

använt detta verktyg och många hade inte heller vetskap om att det fanns. Även observationer 

tyder på att användningen av detta verktyg är näst intill obefintlig på Sweco Management.  

Efter avslutat projekt ska projektledarna utföra en uppdragsuppföljning tillsammans med kund. 

I sweco@work finns en enkätmall som fokuserar Nöjd Kundindex (NKI) som ska skickas ut till 

kund. Svaren sänds sedan till KoM-ledaren på Sweco Management och förs in i en databas. 

Anledningen till att KoM-ledaren tar emot dessa är att denne mäter hur många som utförts. 

Målet är uppdragsuppföljning ska genomföras i minst 50 % av genomförda uppdrag och i alla 

uppdrag över 250 000 SEK. Erfarenhetsåterföring inkluderas i PMI:s projektledningsmetodik 

som Sweco Management arbetar efter. Övriga avslut med kund, utöver den enkät som skickas, 

ska dokumenteras och sparas i projektmappen. Detta kan innefatta avslut mellan konsulten och 

beställaren eller ett erfarenhetsmöte med hela projektgruppen. Ett stort uppdrag ska genomgå 

en mer omfattande erfarenhetsåterföring. Observationer tyder på att 

erfarenhetsdokumentation ytterst sällan sparas i nuläget. I vissa fall efterfrågar kunden en 

slutrapport, men det finns inga interna krav för detta på Sweco Management. 
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5.3. Värdefull kunskap enligt respondenterna 

En projektledare befinner sig i rollen som generalist och de uppdrag denne är involverad i skiljer 

sig ofta åt. En av de individer som intervjuats menar att all information är bra information då 

projektledarrollen innebär arbete med så mycket olika saker. Vidare anser en annan 

respondent att all erfarenhet hos de som finns runtomkring är värdefull för att få stöttning 

inom det specifika arbetsområdet. Flera av respondenterna påpekar värdet av utbyta 

erfarenheter och kunskap med en kollega löpande under projektets gång.  

Flera respondenter efterfrågar erfarenhetssiffror kring tid och kostnad i tidigare projekt för att 

kunna använda dessa som stöd vid framtida planering och budgetering. Siffror kring totala 

antalet timmar per skede och hur många individer som dessa fördelats på ger en uppfattning 

om resurskraven. Detta kan fungera som stöd då en ny budget tas fram menar en respondent. 

Några respondenter tar även upp att mallar för mötesprotokoll eller liknande skulle underlätta 

deras arbete.  

Erfarenheter kring oväntade problem som påverkat projektet tas även upp som värdefullt att 

dela med sig av. Genom att beskriva dessa problem kan projektledare i framtida projekt 

navigera för att undvika dessa problemområden. Även goda exempel kring arbetssätt eller vad 

en viss beställare uppskattar tas upp som värdefullt att dela med sig av. En av individerna 

påpekar att projektledning handlar mycket om relationer och att det är en fördel att få 

information om hur en viss beställare är personligen. Då projektledarna till stor del på egen 

hand lägger upp sitt arbetssätt och sina metoder belyser några respondenter att det vore 

värdefullt att veta hur andra arbetar med liknande arbetsuppgifter som de själva gör. Genom 

att dra lärdom av hur andra arbetar kan det egna arbetssättet utvecklas.  

Majoriteten av respondenterna menar att det vore värdefullt att få mer kunskap om vad 

kollegorna på bolaget arbetar med i sina projekt och vilket ansvar de har i respektive projekt. 

Genom att få bättre kunskap om kollegors erfarenhet och specialistområden menar de att 

sökandet av personer med rätt kompetens kan underlättas.  

En respondent menar att det är svårt att peka på något specifikt, utan att värdefull kunskap kan 

behandla allt från ett bra mötesprotokoll till ett bra riskseminarium eller liknande. Beroende på 

vad individen arbetar med är olika saker viktigt. Kunskap och erfarenheter kring ett område kan 

vara värdefullt för en individ, medan en annan inte alls är intresserad.  

5.4. Kartläggning av de faktorer som påverkar KM 

I följande avsnitt presenteras empiri som insamlats under fallstudien fördelat på de faktorer 

som Conley & Zheng (2009) redogör som kritiska baserat på sin litteraturstudie inom KM.  

5.4.1. Ledningens stöd  

Flera av de personer som intervjuats upplever bristande stöd och engagemang från ledningen 

avseende kunskapsöverföringsarbetet på Sweco Management. Som konsult ligger stort fokus 

på att fakturera och att göra vinst, och kunskapsöverföring uppfattas inte vara prioriterat. En 
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respondent anar att det finns en rädsla för att KM kommer skapa mer intern administration och 

öka kostnader, vilket försämrar vinstmarginalen.  

Flertalet av de intervjuade anser att ett starkt ledningsstöd behövs för att erfarenhetsarbetet 

ska få genomslag på Sweco Management. En respondent poängterar att det inte räcker med att 

enskilda personer arbetar med kunskapsöverföring utan hela Sweco Management måste arbeta 

tillsammans med detta. För att kunskapsöverföringen ska få genomslagskraft i hela 

organisationen är det betydelsefullt att vikten av detta arbete kommuniceras från VD och ner 

via regionchefer och gruppchefer menar respondenterna. Ett fåtal respondenter anar att 

ledningen inte tror på erfarenhetsarbete. De menar att om ledningen hade gjort det så hade 

det redan funnits ett fungerande system idag. En respondent påpekar dock att kunskaps- och 

erfarenhetsöverföring har fått större fokus från ledningen under det senaste året. Det pratas 

mer om det internt och numera sker mätningar på hur många uppdragsuppföljningar som 

samlas in från kund efter avslutat projekt. 

Flera personer som intervjuats är osäkra på vilken typ av erfarenhet och kunskap som ska 

överföras. Det upplevs inte finnas någon tydlig bild av vad som är viktigt att dela med sig av.  På 

så sätt ifrågasätts om erfarenhetsdokumentering verkligen kommer till användning. Flera 

respondenter efterfrågar en tydligare målbild kring vad Sweco Management vill åstadkomma 

med sitt kunskapsöverföringsarbete. En tydligare målbild skulle klargöra varför det är viktigt att 

dela erfarenheter.  

Ett fåtal respondenter poängterar att det redan finns krav på spridning av erfarenheter i den 

projektledningsmetodik som Sweco Management arbetar efter. Dessa personer anser att det 

saknas kunskap bland medarbetarna avseende hur och varför de ska sprida erfarenheter. Då 

utökat samarbete och kunskapsdelning tas upp som viktigt i bolagets affärsplan menar en 

respondent att det är tydligt att erfarenhetsdelning ska ske. Flera individer påpekar att det är 

individens eget ansvar att se till att denna erfarenhetsdelning genomförs. 

5.4.2. Organisationskultur 

Alla respondenter menar att kulturen på Sweco Management är av en öppen karaktär där det 

inte finns några dumma frågor. Det är praxis att dela med sig av kunskap om någon kommer 

och ställer en fråga. Följande citat visar prov på detta: 

”Det finns ingen hake med att lämna information och hjälpa någon, utan hjälper du någon får 

du oftast hjälp tillbaks.” 

En person nämner att det tidigare varit ”egna konsulten AB” som arbetat på företaget. 

Projektledarna arbetade med egna projekt och behöll sin egen dokumentation för sig själv. 

Samma respondent menar att medarbetarna utvecklats mot att öppna sig mentalt, men att det 

fortfarande är en bit kvar till att systematiskt arbeta med kunskapsöverföring. Tidigare satt 

projektledarna i ett eget kontor, men i nuläget sitter alla i ett kontorslandskap vilket främjat ett 

öppnare klimat.  
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Flera respondenter tar upp den individuella skillnaden i kulturen. En del personer skulle inte ha 

några som helst problem med att prata om egna misstag och brister, medan andra personer 

skulle ha större svårighet med det. En del anser att kunskapsöverföring är en viktig fråga medan 

andra inte är lika intresserade av detta. En projektledare påpekar att det förmodligen inte 

skulle gå att ge exakta instruktioner för hur saker ska genomföras då detta sätt inte skulle passa 

alla. Vad gäller att dela med sig av tidigare erfarenhet och misstag menar en respondent att 

chefer och erfarna konsulter behöver föregå med gott exempel och vara öppna med detta. 

Först då kommer kulturen att påverkas. En annan menar att det pratas om goda exempel och 

fastprisuppdrag, men att uppdrag med förluster och avskrivningar ofta utelämnas. Uppdrag 

med förluster sker sällan, men när det väl händer så kommuniceras orsaken till varför det gick 

fel inte tydligt ut till organisationens medlemmar. Samma individ uttrycker förståelse för viljan 

att skydda medarbetare och att det upplevs svårt att kommunicera denna information. 

Samtidigt är det sådan information som behövs för att kunna dra lärdom av misstag och 

undvika dessa misstag i framtiden.  

En annan aspekt av kulturen är kopplad till affärsstrategin som fokuserar en decentraliserad 

verksamhet där konsulten är ansiktet ut mot kund. Flera respondenter menar att detta är ett 

väl fungerande arbetssätt där individerna tar eget ansvar över sitt arbete. En respondent menar 

därmed att verktyg och mallar inte är lösningen på problematiken kring kunskapsöverföring, 

utan att den viktigaste kunskapen är att förstå varför saker sker. Om individen förstår varför 

saker sker så kan personen med denna kunskap, utifrån den egna situationen i sitt projekt, 

skapa det bästa upplägget. En projektledare visar med följande citat hur affärsmodellen 

påverkar kulturen: 

”Kulturen är ju mycket att vi ska jobba själva. Alla får in kunder och jobbar nära mot kunden och 

det är inte alltid man väljer Sweco utan man tar personen för att man har lärt känna personen. 

Drivkraften som man lyfter fram väldigt mycket och som är effektiv i organisationen är att alla 

har sitt ansvar att vara ansiktet mot kund.” 

Då flera respondenter upplever brist på tid prioriterar dessa det som de tycker är viktigast för 

stunden, vilket är saker som ska utföras i projektet. Erfarenhetsdelning är därmed inte av 

högsta prioritet. Den upplevda tidsbristen går i perioder menar en av respondenterna. Ibland är 

det mycket att göra i projektet/projekten och då fokuseras dessa uppgifter. Flera respondenter 

tar även upp att fokus ofta ligger på det projekt som ligger framåt i tiden. När 

erfarenhetsåterföring ska genomföras i slutet av ett projekt har projektledaren påbörjat nya 

projekt. De pågående projekten prioriteras i och med att olika deadlines närmar sig. Att 

genomföra erfarenhetsåterföring är inte brådskande och prioriteras ned bland de aktiviteter 

som ska utföras.  

Den individuella skillnaden inom organisationskulturen varierar även kring hur projektledarna 

arbetar i planeringsfasen. En person berättar att denne gärna läser slutrapporter från tidigare 

liknande projekt. En annan respondent menar att det är lätt att starta igång projektet utan att 

lägga tid på att ta del av tidigare erfarenheter i ett inledande stadium. En strävan framåt och 
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känslan av att allt flyter på innebär att det inte upplevs finnas något behov av att ta del av 

tidigare erfarenheter. Det är först då problem framträder som denne tar del av tidigare 

kunskap.  Samma respondent menar även att projektledarna på Sweco Management generellt 

sett är bättre på att starta projekt än att avsluta projekt, vilket flera tagit upp som vanligt 

förkommande i branschen som helhet. Det som ligger framåt i tiden är mer intressant än det 

som redan är historia. 

Fokus på kunskaps- och erfarenhetsöverföring har tidigare inte varit tydligt i organisationen. En 

respondent menar dock att det skett förändringar kring detta under det sista året. Numera 

diskuteras kunskapsöverföring i vidare utsträckning och mätningar på antal utförda 

uppdragsuppföljningar genomförs. På så sätt har frågan fått större fokus från ledningen och 

respondenten menar att kulturen påverkats på så sätt att medarbetarna börjat prata mer om 

kunskapsöverföring. 

5.4.3. Strategi 

Som tidigare nämnt menar flera respondenter att det inte är tydligt vilken kunskap eller vilka 

erfarenheter som är viktiga att dela. Vissa respondenter anser att all kunskap är viktig medan 

andra anser att det skiljer sig åt mellan de olika grupperna. Respondenterna berättar att det i 

nuläget inte finns något aktivt erfarenhetsöverföringsarbete där projektledare träffas för att 

dela erfarenheter. En KM-strategi efterfrågas för att tydliggöra vilka erfarenheter som ska 

spridas och hur de ska spridas, samt hur Sweco Management vill arbeta övergripande med 

kunskapsöverföring.  

De flesta respondenter menar att den viktigaste erfarenhetsöverföringen i nuläget sker och bör 

även i framtiden ske inom gruppen. Kunskapsöverföring på gruppnivå upplevs både 

lättillgängligt och mest lämpligt då arbetsuppgifterna är av liknande art. En respondent 

efterfrågar tydligare fokus och information kring vilka uppdrag som utförs i gruppen för 

tillfället, vad gruppmedlemmarna utför i projekten de ingår i, vad som kan återanvändas och på 

vilket sätt det går att arbeta i olika situationer. Genom att besvara dessa frågor uppnås större 

kännedom om vad övriga kollegor inom gruppen arbetar med. Respondenterna tror att de kan 

arbeta effektivare om erfarenhetsöverföringen inom gruppen förbättras. Detta skulle i sin tur 

skapa större kundnytta och på sikt leda till fler och mer nöjda kunder. Några av respondenterna 

efterfrågar även utökat utbyte mellan grupperna för att få bättre kunskap om vad de övriga 

grupperna arbetar med. En av respondenterna menar att det skulle kunna skapa större 

affärsmöjligheter. Andra menar däremot att det är viktigast att börja inom grupperna för att få 

erfarenhetsöverföringen att fungera där. 

Alla projektledare som intervjuats menar att de gärna delar med sig av sina erfarenheter till 

kollegor. Kulturen på Sweco Management upplevs som öppen och tillåtande. Det är däremot 

endast ett fåtal respondenter som beskriver hur de delar med sig av sina erfarenheter utan att 

först bli tillfrågad. Vissa projektledare använder en kollega som bollplank för att diskutera 

svårigheter i sina respektive projekt och delger på detta sätt sina erfarenheter till den andre.  

Det upplevs i nuläget inte finnas en tydlig KM-strategi på Sweco Management men alla 
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respondenter poängterar vikten av det personliga nätverket och att det är via det nätverket 

erfarenhetsspridningen bör ske. Personlig överföring föredras av respondenterna då de menar 

att det kan bli för statiskt när erfarenheter ska dokumenteras.  

Samtidigt som en tydligare strategi efterfrågas trivs respondenterna i den miljö som finns i 

nuläget på Sweco Management och majoriteten betonar att de inte vill se en strategi som 

innebär mer dokumentation. Det som efterlyses är snarare mer tydlighet kring var kunskap 

finns och främjande av metoder för erfarenhetsdelning genom det personliga mötet. En 

respondent diskuterar dock risken med att erfarenheter glöms bort om de inte dokumenteras. 

Att komma ihåg hur många timmar som lagts ned i olika skeden och saker som påverkats 

projektets resultat är inte helt lätt att komma ihåg då det gått en tid efter avslutat projekt. 

Svårigheten med dokumentation är att hitta en balans där den inte blir för tidskrävande. 

5.4.4. Organisationsstruktur 

Projektledaren arbetar som konsult i de projekt denne är involverad i. De timmar som läggs ned 

på projektet debiteras kunden för. En respondent menar att projektledaren är relativt ensam i 

sin roll då de arbetar ute med beställarna. Ett fåtal personer påpekar att de ofta arbetar 

ensamma i sina projekt. Majoriteten upplever däremot ett försök till, i den mån det går, att 

arbeta fler i samma uppdrag även om det inte syns ut mot beställaren. Om fler är involverade i 

projekten minskar risken kopplad till om någon blir sjuk eller liknande. En person poängterar 

även fördelen med att bygga på individernas CV:n. Om fler personer samarbetar kring ett 

projekt delar fler personer på erfarenheterna. Affärsstrategin fokuserar konsultens nära 

kontakt med kund. En respondent menar att det därmed finns en risk att om en person slutar 

så kan organisationen även tappa dennes kunder.  

En respondent påpekar att det kan vara en fördel att arbeta i projektform vad gäller 

kunskapsöverföring. Projektformen tillåter individerna att arbeta med olika personer i de olika 

projekten. Då det är flera personer inom projektet menar denne att det ges möjlighet till 

utväxling av erfarenheter.  

Stor del av projektledarens arbetstid spenderas hos beställaren. Detta innebär att ett fåtal 

projektledare är inne på Sweco Managements kontor samtidigt, vilket begränsar möjligheten 

att träffas. Att projektledarna sitter i ett öppet kontorslandskap menar flera är en bra 

förutsättning för god erfarenhetsåterföring. En respondent menade att kontorslandskapet 

bidragit till en stor förbättring kring möjligheten att utbyta erfarenheter i förhållande till då 

projektledarna satt i egna rum.  Samtidigt ges möjlighet till att höra vad andra pratar om vilket 

också är en fördel för att ta del av aktuella händelser inom organisationen. Flera personer tog 

under intervjuerna upp att de kan ställa en fråga öppet i landskapet eller ett varv på 

våningsplanet för att få svar på sin frågeställning. En respondent poängterar dock att om endast 

25 % är inne på Sweco Managements kontor så kanske denne inte får tag i den mall som 

efterfrågas, även om en medarbetare förfogar över en sådan mall. Det öppna landskapet i sig 

upplevs som en klar fördel för kunskapsutbytet, men vad gäller våningsplanet som helhet så är 

det långsträckt och ganska avdelat. Entrédörren på våningsplanet är i mitten och projektledarna 
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har sina kontorsplatser på antingen husets norra eller södra del. I mitten av planet finns bl.a. 

konferensrum och fikarum. En respondent menar att de flesta går till sin del av planet och 

sällan till den andra. På så sätt erhålls sämre kunskap om vad som sker i den andra delen av 

planet, i förhållande till det som sker i den egna omgivningen. Placeringen på planet baseras på 

de grupper som organisationen är uppdelad efter. Därmed sitter alla i närheten av 

medarbetarna inom den egna gruppen. 

Som tidigare nämnt har varje grupp en gruppchef. Dessa har gruppchefsmöten där det bl.a. ges 

möjlighet att diskutera erfarenheter från grupperna och på så sätt lyfta frågeställningarna till 

gruppchefsnivå. En av respondenterna menar att denna typ av formella eller informella möten 

är ett gott verktyg för kunskapsöverföring.  

Grupperna mäts på resultatet inom gruppen och en del av bonusen är kopplad till dess resultat. 

Att ha full beläggning på de egna konsulterna inom gruppen eftersträvas därmed. En 

respondent menar att det på så sätt finns en tendens att behålla uppdrag inom gruppen vilket 

kan medföra att den mest kvalificerade personen inte alltid tillsätts. På så sätt kan 

kunskapsdelningen mellan grupperna påverkas. Respondenten menar att detta arbetssätt 

bidrar till ett kortsiktigt resultat för gruppen, men att organisationen som helhet skulle gynnas 

av att individer deltar i projekt från andra grupper på lång sikt. Att delta i projekt från andra 

grupper vidgar både nätverket och främjar kunskapsöverföring mellan grupperna. En annan 

orsak till att uppdragen hålls inom gruppen beror på att det finns en större kunskap om vad de 

inom gruppen har för kompetensområden än de som ingår i andra grupper. Följande citat 

förklarar varför det finns en tendens att hålla uppdragen inom gruppen. Detta visar prov på hur 

strukturen kan påverka kulturen och kunskapsflödet mellan grupperna. 

”Eftersom gruppcheferna mäts på det resultat de lämnar och vi har bonus på gruppens resultat, 

så finns det ju sådana krafter. Plus den enkla förklaringen att man vet vad de i gruppen kan, 

men du vet kanske inte vad de i gruppen bredvid kan. Då är vi tillbaka till den här okunskapen 

att man inte vet att det kanske är en annan person som är bättre lämpad. Och då är det ju inte 

ens att man försöker hålla på någonting.” 

En annan individ diskuterar möjligheten att skära organisationen i ytterligare en dimension. 

Denna indelning skulle kunna baseras på intresse- och kunskapsområden. Inom alla grupper 

erbjuds exempelvis liknande tjänster kopplat till exempelvis riskhantering, tidsplanering och 

ekonomistyrning. Genom att dela organisationen ytterligare finns möjligheten till att samla rätt 

erfarenheter på rätt plats. Det skulle bli lättare för individen att vända sig till rätt person när 

denne väl är i behov av kunskap. Enligt respondenten används denna typ av uppdelning i så 

kallade ”skrån” inom andra Sweco-bolag.  

5.4.5. Processer 

Baserat på intervjuerna identifierades enbart en uttalad process för kunskapsöverföring. Denna 

består av den uppdragsuppföljning som ska genomföras vid avslutat projekt. En av 

respondenterna berättade följande om denna process. 
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”Det är en del av projekten att man ska avsluta. Att man tar in erfarenheter från kunderna vad 

de tycker om projektet. Och det ska ligga i en mapp i själva projektet. Jag vet inte hur bra det 

görs. Jag har en känsla av att det kanske inte fungerar jättebra.” 

Majoriteten tar upp att erfarenhetsåterföring ska ske med kund, men flera berättar också att 

de sällan utfört dessa själva. En respondent nämnde med viss osäkerhet att denna 

erfarenhetsåterföring ska dokumenteras beroende på hur många inblandade det är i 

uppdraget. Stor del av erfarenhetsåterföringen som sker i nuläget är kopplat till det specifika 

projektet, men det upplevs inte finnas någon styrning för hur erfarenhets- och 

kunskapsöverföring ska ske med individer utanför projektet. Att ta del av tidigare erfarenheter 

är till stor del individens eget ansvar. En respondent menar att det inte sker en aktiv 

kunskapsdelning utan att det baseras mer på att personerna vet vad andra medarbetare 

arbetar med. 

”I och med att vi är en väldigt platt organisation så får ju alla ta sitt ansvar. Jag uppfattar att 

det är väldigt mycket upp till individen att söka och sprida erfarenheter.” 

En individ menar att det är dokumentationen och framförallt spridningen av denna 

dokumentation som är problematisk. Det är en utmaning att återföra kunskapen. Som ovan 

nämnt ska dokumenterade erfarenhetsåterföringar sparas i projektmappen. Majoriteten 

upplever däremot att det är komplext att hitta relevant information i Arkiv-servern. Stor del av 

arbetet som projektledare på Sweco Management behandlar skapande av egna metoder 

berättar flera av projektledarna. Metodutveckling dirigeras inte strikt från ledningen utan det 

sker på eget initiativ. Flera respondenter poängterar att detta system fungerar mycket bra. 

Däremot menar några att det främst är egen kunskap och dokumentation som återanvänds då 

det upplevs svårt att ta del av andra projektledares tidigare kalkyler eller dokumentation.  

En av projektledarna tog upp att det inte finns tydliga riktlinjer för vilken kunskap och 

erfarenhet som är viktigt att dokumentera och dela. Denne menar även att otydligheten kan 

vara ett skäl till att dokumentation och överföring inte sker i den omfattning som det kanske 

borde. En annan har svårt att se ett naturligt sätt för hur delning av erfarenheter ska ske i 

nuläget. Alla respondenter menar att de gärna delar med sig. En individ poängterar däremot att 

om det ska ske ett aktivt arbete med erfarenhetsöverföring så måste det finnas en plats för 

detta.  

Flera respondenter tar upp att begreppet erfarenhetsåterföring på Sweco Management i 

nuläget är starkt kopplat till något som ska ske efter ett projekts avslut. Dessa efterlyser mer 

betoning på det löpande kunskapsutbytet under projektets gång. En individ anser att det är 

lättast att delge sin kunskap när saker dyker upp och de är relevanta i sitt sammanhang, medan 

en annan menar att kunskapsutbyte likagärna kan ske preventivt. Den senare syftar på att även 

om projektledaren själv inte råkat ut för situationen, så kanske denne gör det framöver. Genom 

att utbyta kunskap kontinuerligt kan projektledaren vara förberedd på att dessa svårigheter kan 

dyka upp.  
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5.4.6. Teknisk infrastruktur 

Majoriteten av respondenterna menar att de inte använder sig av de IT-system som finns 

tillgängliga i någon större utsträckning. Istället används främst det personliga nätverket för att 

hitta personer med relevant kompetens. Inom Sweco-koncernen finns verksamhetssystem och 

IT-stöd som ska stödja medarbetarna i arbetet. Dessa system är därmed inte specifikt 

utvecklade för Sweco Management och behoven hos dess medarbetare. Respondenterna 

menar att IT-verktyg främst används för att hitta och komma i kontakt med personer med rätt 

kompetens. Flertalet anser att en erfarenhet måste vara specifik för att kunna tillföra något i 

skriftlig form. Det är då enklare och ger ofta bättre information att ringa individen med lämplig 

erfarenhet och diskutera, än att läsa erfarenhetsdokumentation. Ett fåtal respondenter 

efterfrågar däremot hellre skriftlig dokumentation och anser att den typen av återföring ger 

mer. Detta på grund av tendensen att glömma bort erfarenheter kring projektet efter 

projektavslut. Respondenterna menar att ett brett nätverk är mycket viktigt för en 

projektledare. Då en individ är nyanställd finns inte alltid detta nätverk vilket gör att IT-verktyg 

kan underlätta sökandet efter kunskap och rätt individer. Enligt observationer från de intervjuer 

som genomförts minskar efterfrågan på IT-verktyg hos respondenterna ju större erfarenhet de 

har. De seniora projektledarna har skapat sig ett stort personligt nätverk och använder främst 

detta för att ta del av tidigare erfarenheter. Dessa ser därmed inte samma behov av IT-stöd.  

Flera av respondenterna påpekar att de återanvänder material som de själva utformat. Dock är 

detta material ofta sparat på lokala hårddiskar vilket gör att Sweco Management som helhet 

inte har tillgång till de goda exempel och erfarenheter som finns. Flera av de intervjuade 

personerna medger detta är ett problem och att det kan finnas erfarenheter som inte kommer 

organisationen till godo. En respondent menar att det inte blir betydelsefullt för denne att dela 

med sig av erfarenhetsdokumentation om den inte kommer någon annan till nytta. I nuläget 

upplevs den Arkiv-server som används som komplex och besvärlig att använda. Flera påpekar 

svårigheter i att söka och hitta i mappstrukturen. En individ berättar att även om denne känt till 

vad den letat efter, så har det varit problematiskt att hitta den information som eftersökts. En 

annan projektledare uttryckte sig såhär: 

”… att lägga ner de timmarna på ett detektivarbete som ändå inte leder någon vart. Det kanske 

inte blir värt mödan då så att säga. Jag är rädd för att det blir bortkastat arbete.” 

Då arbetsbelastningen är relativt hög anser respondenterna att det är bättre att använda sitt 

nätverk istället för att söka i arkivet som upplevs svårarbetat och tar tid att hitta i. 

Ett antal projektledare diskuterar även behovet av mallar. Observationer tyder på att det råder 

viss splittring bland de intervjuade om mallar är positivt eller negativt. Vissa efterfrågar mallar 

som kan underlätta och effektivisera arbetet i förhållande till om individen behöver starta med 

ett blankt dokument. I många fall vill kunden att deras specifika mall ska användas men då 

kunden inte efterfrågar en viss typ av mall skulle en Sweco-mall kunna användas. De 

observationer som gjorts pekar på att både yngre och äldre medarbetare i viss mån efterfrågar 

mallar. De respondenter som tar upp behovet av mallar menar att dessa inte bör vara av 
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definitiv art utan att mallen bör kunna modifieras efter behov för att sedan användas i det 

specifika projektet. Genom sweco@work tillgängliggörs mallar för att underlätta 

projektprocessen. Flera av respondenterna att verktyget innehåller flera användbara 

dokument. Dessa påpekar att det inte är i kvalitetssystemet som problemet ligger. Problemet 

ligger enligt dem snarare i att skapa en kultur och miljö där erfarenhetsöverföring är prioriterat 

av både chefer och medarbetare. 

Flera respondenter har synpunkter på de system och IT-verktyg som finns idag. Dessa 

projektledare anser att sökfunktionen i Sweco Arkiv kan förbättras. En projektledare uttrycker 

sig enligt följande: 

”… det är ju en miljon mappar så det går ju inte liksom att leta manuellt utan du måste ju veta 

numret om du ska hitta ditt eget jäkla projekt.” 

Projektledaren berättar att de egna arkiverade projekten inte hittats då denne påstår att 

uppdragsnumren skiljer sig mellan öppna och arkiverade projekt. För att lättare kunna hitta 

dokument och mappar när de behövs sparar flera av respondenterna dokumentation på den 

lokala hårddisken. En annan respondent berättar: 

”… det händer att vi vet att vi har gjort något liknande men inte kan hitta vem som har varit 

med eller vilken dokumentation som finns. I så fall får vi börja om på nytt även om det finns 

dokumentation på systemet. Men problemet är att den inte går att hitta.” 

Flera av de intervjuade projektledarna upplever att det inte finns ett fungerande system för 

erfarenhetsöverföring inom Sweco Management. Andra menar däremot att de system som 

finns är fullt tillräckliga, men att problemet är att systemens fulla potential inte utnyttjas. 

Därmed kan det vara en fråga om utbildning i systemets uppbyggnad och hur det kan utnyttjas. 

Majoriteten av respondenterna ser systemet främst som ett stöd för att underlätta 

nätverkande. IT-systemet anses vara komplext och tidskrävande vad gäller att hitta tidigare 

dokumentation.  

Sweco Contact diskuteras av flera respondenter. Dessa ser potential i att utveckla verktyget 

ytterligare så att det går att söka efter projekt och kund. I nuläget är sökverktyget begränsat till 

namn och de kompetensområden som individen fyllt i på sin presentationssida. Om möjlighet 

att söka i CV-filen fanns skulle det gå att även söka efter kund och typ av projekt. En individ tog 

även upp att sökverktyget är begränsat till exakt rätt stavning på namn. Flera av projektledarna 

påpekar att organisationen är platt och att stort ansvar ligger hos de enskilda projektledarna. I 

och med detta krävs att alla projektledare själva måste uppdatera sitt eget CV så att aktuell 

kompetens presenteras.  

Synen på vilken kunskap de olika projektledarna anser sig ha om IT-systemen varierar stort. Ett 

fåtal menar att de har fullgod kunskap i de system och möjligheter som finns tillgängliga. 

Majoriteten menar däremot att de har bristande kunskap om vilka system som finns att tillgå 

och hur dessa kan användas.  
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5.4.7. Utbildning 

Tre gånger om året, samt vid introduktion eller vid ytterligare behov, genomförs 

utbildningsträffar där information ges kring sweco@work avseende dess verktyg och 

funktioner. Information till nyanställda om IT-systemet presenteras av den medarbetare som 

håller i introduktionen. En respondent menar att det därmed finns en risk att viktig information 

uteblir.  

Några respondenter anser att de har fullgod kunskap i systemen, medan andra tycker att den 

egna kunskapen är bristfällig. Ett fåtal använder systemen så sällan att de inte ser något behov i 

ytterligare utbildning kring dessa system. Det varierade arbetsuppgifterna hos projektledaren 

innebär att en rad olika verktyg finns tillgängliga i de olika faserna. En respondent menar att om 

denne fått berättat för sig att ett visst verktyg finns, men inte behöver använda detta förrän en 

lång tid senare, så finns en risk att vetskapen om detta verktyg glöms bort. En annan av de 

intervjuade påpekar att det säkerligen finns mycket verktyg på intranätet men efterfrågade 

utökad kunskap om var saker finns och hur de går att hitta.  

En av respondenterna belyser att det behövs kunskap om varför medarbetarna ska arbeta med 

kunskapsöverföring. Det finns ett krav på att erfarenhetsåterföring ska utföras i slutskedet av 

projekten, men denne tror att kunskapen om varför det ska göras är bristfällig. Denne menar 

även att bolaget behöver tydliggöra vilka kanaler som finns och vilka grupper som kan nås med 

dessa kanaler. Det primära ligger i att få medarbetarna att förstå vilken vinning som finns då ett 

verktyg i sig självt inte kan lösa alla problem, även om det säkerligen finns behov för verktyg. 

Utöver utbildning kring vilken vinning som finns med kunskapsöverföring tar en annan 

respondent upp behovet av att veta vilken kunskap som är värdefull att dela. Då denne finner 

det otydligt antas detta vara en bidragande orsak till att kunskapsöverföring inte görs i den 

utsträckning som är önskvärt.  

5.4.8. Mätning och nyckeltal 

Att mätas på hur kunskaps- och erfarenhetsdelning utförs är något som de flesta respondenter 

uttrycker tvivel om. De menar bland annat att det är svårt att mäta vad dessa utbyten ger och 

att det viktiga med utbytet är att skapa en kontaktyta som det går att arbeta vidare från. 

Mätning med avseende på om en medarbetare varit mer hjälpsam än en annan upplevs som 

komplext och byråkratiskt. Respondenterna ser svårigheter i hur mätningen ska gå till då den i 

så fall måste anpassas till varje enskilt projekt. Samtidigt poängteras att det genom mätning blir 

tydligt vad som ska prioriteras. Genom mätning går det tydligt att se vilka som aktivt arbetar 

med att dela kunskap, och en respondent menar att detta därmed borde premieras. En av 

respondenterna diskuterar möjligheten till utbetalning av monetär ersättning efter varje 

avslutad erfarenhetsrapport som skrivs. Dessa rapporter kan sedan användas som en 

erfarenhetsbank. Samtidigt menar samma person att det ingår i projektledarens 

arbetsuppgifter att genomföra erfarenhetsdokumentation efter varje projekt. Därmed ska 

detta göras utan att någon ekonomisk ersättning tillförs. Om erfarenhetsåterföring inte utförs i 

slutskedet av projektet uppfylls inte det ansvar som ligger i projektledarens arbete. Att 
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utelämna den dokumenterade erfarenhetsåterföringen innebär även att de regler som PMI har 

satt upp för en certifierad projektledare inte följs, vilket Sweco Management marknadsför sig 

med att arbeta efter.  

Projektledarna mäts på debitering och bonusen baseras på gruppens resultat. En respondent 

upplever en känsla att en duktig konsult och projektledare inofficiellt bedöms efter hög 

debiteringsgrad. Flera respondenter menar att stark betoning på debitering kan leda till att 

erfarenhetsåterföring inte genomförs. Om kunden inte är villig att betala för återföringen blir 

den inte heller utförd internt på Sweco Management. Tilläggas bör dock att kunderna ofta är 

väldigt positiva till erfarenhetsåterföringar enligt flertalet respondenter. Att utföra en ordentlig 

erfarenhetsåterföring och skriva en utförlig rapport är ofta endast en bråkdel av den totala 

projektbudgeten. Flera projektledare menar att de själva bör förbättra sig vad gäller att sälja 

erfarenhetsrapporter till sina kunder.  

Flera respondenter menar att det på senare tid har kommunicerats mer från ledningen att 

erfarenhetsåterföringar med kund ska utföras. Vid projektavslut bedöms projektet avseende 

kundnöjdhet. Detta genomförs i form av en digital enkät som skickas till kund med frågor som 

berör kundens upplevelse av projektet. Enkäten berör bara kundnöjdhet och stannar oftast på 

gruppnivå. Övriga avslut ska dokumenteras enligt krav i sweco@work. Detta kan vara avslut 

mellan konsulten och beställaren eller ett erfarenhetsmöte med hela projektgruppen. Ett stort 

uppdrag medför en mer omfattande erfarenhetsåterföring. Denna uppdragsuppföljning ska 

utföras i minst 50 % av genomförda uppdrag och i alla uppdrag över 250 000 SEK. 

Uppdragserfarenheter ska främst tas upp och dokumenteras på gruppnivå. Dessa kan därefter 

tas upp på ledningsmöten. Intervjuer och observationer tyder dock på att målbilden inte 

uppfylls till fullo.  

5.4.9. Incitament 

I nuläget är bonussystemet enbart kopplat till debitering. Respondenterna upplever således 

inte att det finns några direkta ekonomiska incitament för att dela med sig av erfarenheter till 

andra. Majoriteten av de intervjuade vill inte heller se ett sådant system och tycker att det 

skulle vara underligt med ett bonussystem som baseras på hur erfarenheter delas. Det som 

efterfrågas är däremot uppskattning från medarbetare eller chef och en känsla av att kunna 

hjälpa andra. Respondenterna vill vara behövda och efterfrågade av andra. Några få av de 

intervjuade menar dock att ekonomiska belöningar är ett enkelt och bra sätt för att visa att 

erfarenhetsdelning är viktigt. Detta genom att skapa ekonomiska incitament för 

erfarenhetsdelningen och belöna de som aktivt arbetar med att dela erfarenheter. 

Enligt en respondent finns det till viss del ett internt ekonomiskt hinder mot att arbeta i andra 

gruppers projekt. Inom Sweco Management finns ett påslag på 5 % då kompetens tas in från 

andra grupper. En av respondenterna berättar följande:  
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”Ifall du jobbar i en annan grupp och du jobbar i mitt projekt så tar jag 5 % av din intäkt. Så då 

kanske du egentligen inte har lust att dela med dig av din kunskap för du kunde ju ha fått dina 

100 % egentligen.” 

Den projektledare som aktiverar konsulter från andra grupper blir därmed belönad. 

Respondenten påpekar att individen kunnat behålla 100 % av debiteringen om den arbetat i ett 

projekt inom den egna gruppen. På så sätt skapas ett motstridigt incitament till att delta i 

projekt utanför gruppen och hindrar därmed spridning av den egna kunskapen över 

gruppgränserna. En minskad intäkt för gruppen påverkar den individuella ekonomiska 

ersättningen i form av bonus. 

Vidare talar ett antal respondenter om att det inte finns några ekonomiska incitament från 

kunderna att arbeta med erfarenhetsöverföring. Projektledarna berättar att i de flesta fall 

används ett rörligt arvode och ramavtal. Då baseras det pris som debiteras kunden på det antal 

timmar som konsulten lagt ner på projektet. Att arbeta effektivare genom att ta del av tidigare 

erfarenhet och på så sätt eventuellt minska antalet spenderade timmar kan ur kortsiktigt 

perspektiv därmed innebära minskad intäkt för konsulten. Det finns i och med det inga direkta 

incitament att arbeta mer effektivt utan all risk ligger hos kunden. På sikt menar dock flera 

respondenter att effektivare arbete genererar mer nöjda kunder vilket på sikt resulterar i mer 

affärer.  

5.4.10. KM-team/KM-ansvariga 

Huvudansvar för erfarenhetsåterföringsfrågan finns i nuläget hos KoM-ledaren. Dock har de 

enskilda konsulterna stort ansvar i det egna erfarenhetsåterföringsarbetet. KoM-ledaren som 

sitter på ett annat kontor inom regionen samlar in den uppdragsuppföljning som utförts i form 

av en digital enkät och för in dessa i en databas. Svaren skickas också till uppdragsledaren som 

är avsändare och stannar oftast på gruppnivå. Anledningen till att de skickas till KoM-ledaren är 

på grund av att denne håller ordning på antalet utförda uppföljningar och om det totala antalet 

når målnivån.  

En av respondenterna varnade för att om en mängd erfarenhetsdata ska samlas in så behöver 

någon hantera all denna information. Om en databas eller liknande skulle utformas för denna 

typ av data så behöver någon driva det. Någon måste samla in data från medarbetare vilket blir 

betungande och stor insats krävs för att hålla databasen uppdaterad. I nuläget finns ingen 

uttalad drivande person för kunskapsöverföringsarbetet på Sweco Management.  

5.5. Det personliga nätverket som verktyg för kunskapsöverföring 

Vikten av brett personligt nätverk för att lyckas som projektledare intygas av alla respondenter. 

Majoriteten av projektledarna menar att de främst använder sitt personliga nätverk för att söka 

erfarenheter och information. Om de inte vet vem som besitter viss erfarenhet vänder sig 

flertalet till sin gruppchef eller regionchef. Denne kan sedan guida vidare till rätt person. Flera 

av respondenterna menar att den egna telefonboken och det personliga nätverket är en bättre 

informationskälla för erfarenhetsinhämtning än de verktyg som tillhandhålls av Sweco. Det 
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personliga nätverket inkluderar inte enbart individer från Sweco Management. I och med att 

projektledarna arbetar tillsammans med individer som representerar olika företag i sina projekt 

så vidgas det personliga nätverket till att även inkludera dessa. Även tidigare studiekamrater 

kontaktas ibland för att inhämta kunskap menar en respondent. Rätt kompetens eftersöks 

snarare än att kompetensen måste finnas inom Sweco-koncernen och företagstillhörighet 

spelar därmed mindre roll. 

Majoriteten av de intervjuade projektledarna menar att de redan i nuläget har ett stort nätverk 

vilket är till fördel för dem i det dagliga arbetet. Miljön och kulturen inom Sweco Management 

upplevs som öppen och respondenterna menar att de gärna delar med sig av kontakter och 

kunskap till andra. En projektledare uttrycker sig enligt följande: 

”… alltid är det någon som känner nån som känner nån som vet någonting eller har en tanke om 

något annat.” 

Detta citat visar prov på hur erfarenhetsöverföringen fungerar inom Sweco Management och 

enligt flera respondenter speglar det även hela teknikkonsultbranschen. Respondenterna 

använder det egna nätverket och om relevant kompetens inte finns används kollegors nätverk 

för att ta sig vidare. En annan fördel med att använda det personliga nätverket är enligt 

respondenterna att det går snabbare att få tillgång till den information som eftersöks. Flera 

poängterar risken med erfarenhetsdokumentation då det kan vara problematiskt att beskriva 

helhetsbilden av erfarenheten. Vissa erfarenheter upplevs svåra att kodifiera och flera 

projektledare menar att det finns risk att dessa inte överförs via nedskriven 

erfarenhetsåterföring. 

Majoriteten av respondenterna poängterar att de inte vill ha en framtida KM-strategi som 

innebär mer administrativt arbete och kodifiering som tar mycket tid. Istället vill de se större 

möjligheter till att nätverka och träffas för att utbyta erfarenheter, både inom den egna 

gruppen och över gruppgränserna. Projektledarna menar att de personliga nätverken fungerar 

och vill att det personliga mötet prioriteras även framöver. Flera av respondenterna menar att 

nätverkande ingår i en projektledares arbetsuppgifter och därför anser dessa att det är lämpligt 

att utnyttja nätverket för att sprida kunskap. Några respondenter menar att det tar tid att 

skapa nätverk. Som nyanställd kan det därför vara värdefullt att ha tillgång till dokumenterade 

erfarenheter som komplement till det nätverk som är under uppbyggnad.   

Flera respondenter menar att det är individens ansvar att lära känna nya kontakter och på så 

sätt skapa ett fungerande nätverk. Att skapa och vårda relationer med andra människor är en 

av projektledningens viktigaste hörnstenar menar en projektledare. Denne menar att 70 % av 

projektledarrollen består av att skapa nätverk. Respondenten anser därför att 

nätverksbyggande med syfte att underlätta för kunskapsöverföring bör vara oproblematisk.  

5.6. Nyttan av förbättrad kunskapsöverföring 

Alla respondenter är positiva till utökad kunskapsöverföring i sig, men många menar att det inte 

får bli för byråkratiskt och innebära en alltför tung administrativ belastning på den individuella 
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projektledaren. En respondent menar att medarbetarnas arbete med kunskapsöverföring 

varierar beroende på personligt intresse och hur länge denne arbetat på företaget. 

Respondenten anser att bolaget kan bli bättre på att arbeta med dessa frågor och att de med 

effektivare kunskapsöverföring skulle kunna leverera bättre resultat till kunderna. Denne menar 

att bolaget skulle gynnas av detta arbete på sikt även om viss ökning av administrationen skulle 

krävas. Organisationen på Sweco Management är platt och det finns inte en 

administrationsavdelning som kan hantera en stor mängd erfarenhetsdata. En respondent 

påpekar därmed att en omfattande administration av en erfarenhetsdatabas skulle bli 

betungande för individerna. Flera respondenter påpekar att inmatning av data i ett IT-system 

vore en belastning då det redan upplevs finnas tidsbrist. Några respondenter tog upp att ett 

lättillgängligt verktyg där det enkelt går att leta upp erfarenhetsdata vore värdefullt, men att 

det skulle vara problematiskt att skapa ett sådant på Sweco Management med tanke på hur 

den egna verksamheten är uppbyggd.  

En utökad kunskap om vad kollegor arbetar med i sina projekt efterfrågas av majoriteten av 

respondenterna. Detta avser både kollegor inom den egna gruppen men även på kontoret som 

helhet. En respondent menar att det primära målet bör vara att få kunskapsöverföringen 

effektiv inom den egna gruppen för att därefter inkludera även andra grupper.  Detta ses som 

positivt då det blir tydligare var experterna finns samt vart individen ska vända sig vid olika 

frågeställningar. Flera respondenter nämner att de i nuläget kan använda sig av sina respektive 

gruppchefer och på så sätt leta sig fram till rätt person. Detta upplevs fungera relativt bra, men 

flera menar att utökning av det personliga nätverket skulle medföra att informationsvägen 

förkortas. En annan respondent menar att det troligen finns oerhört mycket kompetens på 

kontoret som denne inte har vetskap om. Förtydligande kring vad olika medarbetarna är 

duktiga på och har för specialistområden efterfrågas. Ett sådant förtydligande ger möjlighet till 

att därefter samla relevant kompetens på rätt plats. En respondent menar följande: 

”Att bara kasta ut en erfarenhet ut i tomma intet är ju helt ointressant. Utan där gäller det ju 

att veta vilka individer som har intresse av vilken information och vilka erfarenheter.” 

Genom att ta del av adekvata erfarenheter internt menar flertalet respondenter att projektets 

startsträcka skulle kunna minskas. En projektledare berättar att denne vid ett tidigare projekt 

utfört en erfarenhetsrapport. Flera år senare skulle en kollega på Sweco Management leda ett 

likadant projekt för samma kund. Då en erfarenhetsrapport fanns från det tidigare projektet 

gavs kollegan möjlighet att ta del av tidigare erfarenheter vid ett likartat projekt.  

Några respondenter tar upp värdet av att ta del av erfarenhetsdata från likartade projekt vad 

gäller tid- och resursbehov. De menar att dessa data är av värde vid planeringsfasen för 

likartade projekt. Även om projektet som helhet inte är likartat kan vissa delar ofta användas. 

Flera respondenter tar även upp nyttan med att kunna utbyta erfarenheter med en kollega 

under projektets gång. Att under en timme diskutera med en kollega kring de frågeställningar 

som dykt upp i respektive projekt anses ge värdefull input för fortsatt utförande. Dessa menar 

att en timme med denna typ av reflektion kan vara värt tre timmars arbete om projektledaren 
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suttit själv med dessa frågeställningar. De som använder detta arbetssätt menar att det därmed 

finns tid för det och att det handlar om att prioritera sin tid.  

En respondent poängterar att en god kunskapsöverföring kan leda till bättre utfört arbete. 

Denne menar att ett skäl för en beställare att anlita Sweco skulle kunna vara just för att bolaget 

har erfarenhetsutbyte. Styrkan med att ingå i en större organisation består bl.a. i att det ges 

tillgång till en bredare kompetensbas i förhållande till om ett mindre företag anlitas. Ett gott 

kunskapsutbyte blir därmed en konkurrenskraft. Om individen själv saknar kunskap har denne 

alltid en kollega att vända sig till.  

Som tidigare nämnt upplever flera att en förbättrad kunskapsöverföring kan leda till effektivare 

arbete. En respondent menar dock att konsultbranschen som helhet är bakåtvänd på grund av 

den löpande fakturering som ofta används. En löpande fakturering innebär att konsulten får 

större intäkt vid långsamt arbete än om denne arbetar effektivt och snabbt. Flera respondenter 

diskuterar kring fastpris och hur detta med hjälp av effektiv kunskapsöverföring kan leda till 

ökade intäkter.  En individ förklarar att om det tar 50 timmar att utföra ett visst arbete så skulle 

fastpriset baseras på denna timåtgång. Om individen genom tidigare erfarenhet och kunskap 

kan effektivisera arbetet och utföra det på 25 timmar skapas en större vinstmarginal och tid kan 

läggas på andra uppgifter. Fastpris ökar också säkerheten mot kund då de vet vad de får betala. 

Vid styrning mot fastprisuppdrag kan därmed stor nytta genereras av erfarenhets- och 

kunskapsarbete. En annan respondent berättar att denne format en metod för utförande av ett 

riskseminarium vid tidigare projekt. En kollega till respondenten skulle vid intervjutillfället 

utföra ett likadant riskseminarium i sitt projekt. Genom användning av tidigare utformat 

riskseminarium behövdes enbart mindre justeringar. Om kollegan behövt forma en helt ny 

metod hade mer tid krävts och hjulet hade blivit uppfunnet på nytt. En annan respondent 

menar att det finns stor möjlighet till att dra nytta av den erfarenhet som finns och paketera 

dessa i fastprisuppdrag. Det arbete som tagit ett visst antal timmar att utforma i ett projekt 

skulle kunna återanvändas, modifieras och säljas för samma kostnad till nya kunder.  
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6. Analys 

I detta avsnitt genomförs en analys och diskussion kring data och information som framkommit 

under fallstudien genom att kopplas till det teoretiska ramverk som presenterats tidigare i 

rapporten. 

6.1. Faktorer som påverkar KM 

Följande avsnitt inkluderar en analys kring de faktorer som påverkar KM, baserat på insamlad 

empiri och teoretiskt ramverk. 

6.1.1. Ledningens stöd 

Conley & Zheng (2009) menar att stöd från ledningen är avgörande för att KM ska bli 

framgångsrikt. Detta bekräftas av de intervjuer som utförts i detta examensarbete. 

Respondenterna påpekar att ett starkt stöd från ledningen krävs för att arbetet med 

kunskapsöverföring ska få genomslag på Sweco Management. Flera respondenter menar 

däremot att den enskilda individen också har ett stort ansvar för kunskapsöverföring i och med 

att organisationen är platt. Conley & Zheng (2009) påpekar dock att ledningen påverkar kritiska 

aspekter såsom organisationskultur, då den har en central roll vid utveckling av tillit och stöd 

för en kunskapsdelande kultur. 

I nuläget är det ett skallkrav att erfarenhetsåterföring ska genomföras vid avslutat projekt på 

Sweco Management, detta utförs dock i varierad utsträckning. Anledningen till att 

erfarenhetsåterföring inte prioriteras kan vara resultat av bristande stöd från ledningen, eller 

att kommunikation kring vikten av erfarenhets- och kunskapsöverföring försvagats på vägen ut 

till organisationens medlemmar. En respondent påpekar dock att kunskaps- och 

erfarenhetsöverföring fått större fokus under det senaste året och att diskussioner kring 

området har ökat. 

6.1.2. Organisationskultur 

Nonaka (2008) menar att den rådande kulturen påverkar synen på KM och dess processer. Om 

det inte finns en kultur som stödjer kunskapsöverföring är risken stor att erfarenhetsarbete 

uteblir. Kulturen på Sweco Management upplevs som öppen vilket är en god utgångspunkt för 

effektiv kunskapsdelning. Däremot är kunskapsöverföring i nuläget inte prioriterat bland 

medarbetarna enligt respondenterna, vilket medför att det inte finns en optimal 

kunskapsdelande kultur. Ingen av respondenterna ser några hinder med att dela med sig av 

egna erfarenheter till kollegor, men de menar att ett kunskapsbehov behöver uppstå för att 

kunskapsdelning ska äga rum. I nuläget måste någon efterfråga kunskap för att 

kunskapsöverföring ska ske och proaktiv kunskapsdelning sker inte i stor utsträckning. Flera 

respondenter upplever utökat fokus kring värdet av kunskapsöverföring på Sweco 

Management. Däremot menar vissa respondenter att intresset för detta ämne varierar stort 

bland organisationens medarbetare. 



 Analys  

47 

Även Siemens (2005b) påpekar att öppen kultur är en faktor som möjliggör effektivt 

informations- och kunskapsflöde inom nätverk. Detta bekräftas av de intervjuer som utförts. 

Med en öppen kultur, såsom den hos Sweco Management, är det lätt att ta kontakt med 

kollegor för att ta del av deras kunskap.  Detta bekräftar O’Toole & Bennis (2009), samt Conveys 

(2006) tankar om att en öppen kultur bidrar till att intern kommunikation underlättas vilket i sin 

tur kan generera stärkt förtroende och tillit. 

Flera respondenter menar att kulturen inom teknikkonsultbranschen har betydelse för att 

erfarenhetsåterföring inte är prioriterat. Fokus på debitering, nya projekt och deadlines bidrar 

till att respondenterna prioriterar arbetsuppgifter som anses vara viktigare än arbetsuppgifter 

kopplade till kunskapsöverföring. Schein (1985) betonar att erfarna kollegor och chefer har 

stort ansvar för att skapa en kultur där erfarenhetsdelning är en naturlig del av vardagen. Detta 

stärks även av de intervjuer som utförts. 

6.1.3. Strategi 

Enligt Conley & Zheng (2009) bör KM-strategin vara i linje med de nödvändigaste behoven hos 

organisationen, såväl som organisationens övergripande strategi. Enligt forskningen måste 

strategin vara lämplig och baseras på organisationens unika kontext. På Sweco Management 

upplevs uppdragsuppföljning och erfarenhetsåterföring främst som ett skallkrav utan vidare 

förankring och efterfrågan hos användarna. Därmed uppfattas kunskapshanteringen snarare 

tillgångsdriven än efterfrågedriven. 

Alavi & Leidner (2001) definierar KM som en systematisk process av att inhämta, organisera och 

kommunicera kunskap till organisationens medlemmar. På så sätt kan andra använda sig av den 

för att bli mer effektiva och produktiva. På Sweco Management är KM i nuläget starkt kopplat 

till kunskapsdelning av explicit kunskap i form av erfarenhetsåterföring som genomförs vid 

avslutat projekt. Detta synsätt är en del av den systematiska process Alavi & Leidner (2001) 

beskriver, men det kontinuerliga kunskapsutbytet av tyst kunskap förbises. Flera respondenter 

uttrycker behov av att utbyta kunskap med en kollega löpande under projektets gång.  

Hansen et al (1999) delar upp KM-strategi i antingen en personifieringsstrategi eller en 

kodifieringsstrategi, och menar att ett kriterium för effektiv kunskapshantering är att företag 

fokuserar på en dominerande strategi och en stödjande strategi. Majoriteten av 

respondenterna efterfrågar inte utökad dokumentationsnivå, utan snarare stöd för 

uppbyggande av det personliga nätverket. En respondent varnar dock för att individens minne 

bleknar ju längre tid som passerar efter avslutat projekt och att viss dokumentation behöver 

utföras för att bygga upp det organisatoriska minnet. Efterfrågan av en dominerande 

personifieringsstrategi och en stödjande kodifieringsstrategi styrker Hansen et als (1999) tankar 

om dominant och bistående strategi för kunskapshantering.  

Nonaka (1994) beskriver kodifierad kunskap som objektiv och opersonlig vilket medför att 

kunskapen inte behöver sättas i någon kontext. Flera av projektledarna diskuterar dock en 

problematik kring kodifiering då helhetsbilden av erfarenheter är svår att beskriva genom 
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dokumentation. De erfarenheter som projektledarna upplever värdefulla att dela är ofta 

kontextberoende och överförs därmed mer fördelaktigt genom en personifieringsstrategi. 

Genom parallell delning av kodifierbar kunskap kan kunskapsöverföringen bli mer effektiv. 

Prencipe & Tell (2001) presenterar en matris baserad på tre olika lärandeprocesser, vilka är 

uppdelade på individ-, grupp/projekt- och organisationsnivå (se tabell 7). Baserat på denna 

matris identifierade Prencipe & Tell (2001) tre olika lärande landskap i sin fallstudie; L-format, 

T-format, och trappstegsformat. På Sweco Management arbetar projektledarna relativt fritt och 

olika individer arbetar på det sätt som passar dem. Lärandeaktiviteter inom alla fält i Prencipe 

& Tells matris utförs i nuläget på Sweco Management, samtidigt som aktiviteter i flertalet fält 

inte utförs. Därmed är det komplext att koppla Sweco Management till något av de lärande 

landskap som Prencipe & Tell (2001) identifierar i sin fallstudie.  

 Lärandeprocesser 

Analysnivå  

Individuell 

Erfarenhetsackumulering Kunskapsartikulering Kunskapskodifiering 
- On-the-job utbildning 
- Jobbrotation 
- Specialisering 
- Återanvändande av experter 

- Bildligt tänkande 
- ”Tänka högt” 
- Kladdanteckningar 

- Dagbok 
- Rapporteringssystem 
- Individuell systemdesign 

Grupp/Projekt 

- Utvecklat grupptänk 
- Person-till-person 

kommunikation 
- Informella möten 
- Imitation 

- Brainstorming  
- Formella projektgenomgångar 
- Avrapporteringsmöten 
- Ad-hoc möten 
- Lessons learnt-möten efter 

avslutat projekt 
- Korrespondens inom projektet 

- Projektplan/revision 
- Milstolpar/deadlines 
- Mötesprotokoll 
- Case-skrivande 
- Filer för projekthistorik 
- Databas för lessons learnt inom 

projektet 

Organisatorisk 

- Informella organisatoriska 
rutiner, regler och 
urvalsprocesser 

- Avdelningsuppdelning och 
specialisering 

- Communities-of-practice  

- Projektledarutbildningar 
- Konferenser/resor med fokus på 

kompetenshöjning 
- Professionella nätverk 
- Diskussionsledare och 

administratörer för 
kunskapsrelaterade frågor 

- Avstämningar mellan olika 
projekt 

- Möten mellan projekt 

- Ritningar 
- Processkartor 
- Projektledningsprocess 
- Databas för lessons learnt som är 

tillgänglig för organisationen som 
helhet 

Tabell 7 Processer för lärande mellan projekt (omarbetad efter Prencipe & Tell, 2001, s. 1381) 

Spridningen av aktiviteter påvisar en otydlig strategi vad gäller KM inom Sweco Management. 

Kunskapsöverföring sker i nuläget till stor del genom personlig kommunikation vilket 

medarbetarna också efterfrågar. I likhet med Prencipe & Tells (2001) L-landskap karaktäriseras 

Sweco Management av en stark och mottaglig kultur, vilket är en god förutsättning för 

utveckling av kunskapsöverföring. Flertalet KM-aktiviteter på Sweco Management befinner sig 

även inom lärandeprocessen kunskapsartikulering, vilket Prencipe & Tell (2001) menar kan 

förbättra företagets lärande mellan projekt. Det är främst i matrisens mittkolumn, 

kunskapsartikulering, som en KM-strategi på Sweco Management bör ha sin tyngdpunkt, då 

utökad kodifiering inte efterfrågas. Även aktiviteter inom erfarenhetsackumulering är 

värdefulla, men det är först vid kunskapsartikulering som lärande mellan projekt inträffar. 

6.1.4. Organisationsstruktur 

Thiry & Deguire (1998) menar att det är vanligt att problematik uppstår när kunskap ska 

integreras från projekt till organisationens totala kunskapsbas. Som tidigare nämnt har Sweco 
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Management en platt och decentraliserad struktur där projektledarna själva har kundkontakt. 

Denna arbetsstruktur medför att projektledarna har stor möjlighet att skapa starka relationer 

med sina kunder och andra projektintressenter. På så sätt utvidgas det externa nätverket och 

kunskap utanför den egna organisationen kan inhämtas genom detta nätverk. Det starka 

bandet med beställarorganisationen och stort fokus på det specifika projektet kan resultera i 

god kunskapsöverföring inom projektet. DeFilipi & Arthur (1998) samt Grabher (2004) menar 

att isolerade projekt kombinerar en mångfald av kunskap effektivt, men att detta snabbt glöms 

bort då projektmedlemmarna får nya uppgifter. En respondent bekräftar risken med att 

tidigare erfarenheter glöms bort om de inte dokumenteras. Liao & Qi (2009) menar att 

projektens unikhet kan få projektteamet att försumma vikten av kunskapsöverföring då de tror 

att kunskap i nuvarande projekt inte kommer vara användbar framöver. Observationer 

bekräftar att detta sker i viss utsträckning på Sweco Management. Liao & Qi (2009) menar 

vidare att även om projekt är olika i sin helhet så har de ibland vissa processer och problem 

som kan lösas med hjälp av tidigare använd teknik och kunskap.  

Även Söderlund (2008) påpekar att den avgränsning som projektformen innebär skapar 

svårigheter att lära och ta del av andras erfarenheter och kunskap. Detta bekräftas av utförd 

fallstudie på Sweco Management. Då stor del av arbetet utförs i externa projekt hos 

beställarorganisationen begränsas möjligheten att dela kunskap och erfarenheter med andra 

projektledare på Sweco Management. Enligt en respondent är det ovanligt att mer än ca 25 % 

av projektledarna är inne på kontoret samtidigt, vilket även bekräftas av observationer. För 

effektivt kunskapsutbyte är det därför viktigt att skapa möjligheter och forum för att träffas.  

6.1.5. Processer 

Enligt Davenport et al (1998) är komplicerade processer för spridning av erfarenheter inte att 

föredra. Detta synsätt bekräftas av respondenternas syn på kunskapsöverföring. De menar att 

all information är bra information då arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Komplicerade 

processer begränsar möjligheten till effektiv spridning av kunskap. Att kodifiera all information 

är inte realistiskt då det skulle innebära omfattande administration. Det skulle uppstå en stor 

utmaning i att koppla rätt information till rätt individer. Dessutom är det svårt att dokumentera 

tyst kunskap, vilket till stor del är det som efterfrågas av projektledarna. Däremot kan explicit 

information och data lättare spridas genom dokumentation. 

För att ta vara på och sprida relevant kunskap är det viktigt att det finns lämpliga processer för 

detta. Dessa processer ska stödja organisationens KM-strategi (Conley & Zheng, 2009). Den typ 

av kunskap som efterfrågas avgör vilka verktyg som är lämpliga. Utökad projektdokumentation 

eller utveckling av nätverk för att kunna identifiera rätt personer i organisationen innebär två 

olika strategier som kräver olika typer av verktyg. Dessa är inte uteslutande av varandra men 

kräver olika tillvägagångsätt. 

6.1.6. Teknisk infrastruktur 

Det är viktigt att poängtera att teknisk infrastruktur bara är en del av KM. Enligt Coley & Zheng 

(2009) kan den tekniska aspekten få allt för dominerande fokus vilket kan verka negativt på KM-
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initiativet som helhet. För att skapa effektiv erfarenhetsöverföring är det viktigt att den 

tekniska infrastrukturen ses som ett stöd till KM och inte är basen till initiativet. På Sweco 

Management fungerar inte IT-verktygen som det stöd för KM som Conley & Zheng (2009) 

rekommenderar. I denna fallstudie identifieras bl.a. upplevd problematik kring att förmedla 

helhetsbilden av erfarenheter genom dokumentation. Flera respondenter träffar hellre den 

kollega som besitter erfarenheten personligen. I nuläget finns viss erfarenhetsdokumentation, 

men den varierar stort mellan olika projekt. Flera individer påpekar också att det är svårt att 

hitta erfarenhetsdokumentation i det system som används. Detta medför att flera tvekar över 

att dokumentera och arkivera mer då de inte ser någon nytta med det.  

Flera av respondenterna menar att svårigheter i att finna erfarenhetsdokumentation gör att de 

väljer att inte förse arkivet med ytterligare dokument. Dessa anser att om dokumentationen 

inte tillför värde för någon annan, finns det ingen anledning att fylla på med ytterligare 

dokumentation som tar tid från arbetet. Då de IT-system som finns idag inte upplevs anpassade 

till medarbetarnas behov uppstår problem med kunskapsöverföringen. Detta har medfört att 

flera projektledare sparar sina dokument lokalt för att på så sätt lättare ha tillgång till dem vid 

senare tillfällen. Detta leder till att erfarenhet och kunskap som finns inom bolaget stannar på 

individnivå då det inte upplevs finnas lämpliga metoder för insamling och spridning av 

erfarenheter. Frappolo (2006) menar att en förutsättning för att erfarenhetsdelning ska ske är 

att det finns adekvata system för detta. Projektledarna på Sweco Management upplever att 

dessa system saknas i dagsläget. 

IT-verktyget Sweco Share är utvecklat för att hantera kunskapsdelning mellan Sweco-

medarbetare. I koncernens årsredovisning beskrivs att medarbetarna aktivt delar sin kunskap 

inom hela organisationen på olika sätt och Sweco Share nämns som en plattform för interna 

kunskapsforum. I Sweco Share finns bl.a. möjlighet att dela dokument och mallar, samt ett 

diskussionsforum som riktar sig till den specifika nätverksgruppen. En medarbetare väljer själv 

om denne vill bli medlem i en sådan nätverksgrupp. Genom att avgränsa nätverket till att 

beröra ett visst kunskapsområde, kan individer med detta intresseområde dela med sig av 

fördjupad kunskap i ämnet. I nuläget använder inte projektledarna på Sweco Management 

detta verktyg. Ingen av respondenterna känner till att verktyget finns och än mindre om dess 

funktioner. Wenger & Snyder (2000) menar att effektivt kunskapsutbyte kan ske genom att 

samla människor med ett gemensamt intresse. En respondent tar upp behovet av att koppla 

rätt kompetens till rätt plats, och genom nyttjande av Sweco Share kan detta åstadkommas.  

Cook (2008) menar att tidiga versioner av IT-verktyg fokuserade på funktioner såsom lagring av 

data och information. I nuläget går utvecklingen mot att skapa verktyg som inte bara lagrar 

information utan verktygen ska även kunna skapa kopplingar mellan individer. Vidare menar 

Cook (2008) att investeringar i IT-verktyg alltför länge har haft köparens perspektiv i första 

hand. Användarperspektivet har inte tagits hänsyn till. Detta har lett till att många företag haft 

svårt att få sina anställda att använda systemen. Denna problematik finns även på Sweco 

Management. Idag finns system men de används inte till fullo då medarbetarna anser att 

systemen inte fyller de behov som efterfrågas. 
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Cook (2008) påpekar att utvecklingen av IT-verktyg går mot s.k. social software som primärt 

fokuserar på funktioner såsom Communication, Cooperation, Collaboration och Connection. 

Baserat på organisationens grad av formalitet och kultur avseende gruppinteraktion bör 

organisationen överväga vilka IT-verktyg som är mest lämpliga att fokusera på. Observationer 

på Sweco Management gör gällande att strukturen både är informell och formell. Individuell 

prestation fokuseras i huvudsak, men viss problemlösning sker i grupp. Sweco Management 

liknar därmed Cooks (2008) organisation nummer tre som ger avtryck för social software enligt 

figur 9.  

 

De verktyg som är lämpliga för Sweco Management bör därmed inneha funktioner som 

Connection och Communikation. Lämpliga IT-verktyg inkluderar funktioner såsom t.ex. social 

networking och diskussionsforum. Detta är funktioner som finns tillgängliga genom verktyget 

Sweco Share, som i nuläget inte används av medarbetarna på Sweco Management. 

6.1.7. Utbildning 

Conley & Zheng (2009) menar att det är viktigt att medarbetarna har rätt utbildning för att KM 

ska vara så framgångsrikt som möjligt. Det är inte tillräckligt att endast ett fåtal medarbetare 

förstår vikten av effektiv KM. Alla medarbetare måste förstå vad KM är, hur det fungerar och 

vilken nytta medarbetaren kan ha av effektiv KM. På Sweco Management finns brister i 

utbildning kring KM. Majoriteten av respondenterna har svårt att identifiera vilka kanaler som 

finns för att förmedla kunskap och erfarenheter. I och med att individerna i nuläget främst 

arbetar med kunskapsöverföring baserat på individuella metoder kommer organisationen som 

helhet inte kunna bygga upp en gemensam kunskapsbas. 

Figur 9 Lämpliga IT-verktyg för Sweco Management 
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Connection 
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Vidare menar Conley & Zhen (2009) även att ju mer medarbetarna vet om hur de kan 

underlätta och förbättra sitt dagliga arbete genom att arbeta med KM, desto större sannolikhet 

är det att de faktiskt använder de hjälpmedel som finns att tillgå. Respondenterna upplever att 

de system som finns på Sweco Management inte är i linje med projektledarnas behov. För att 

kunna utnyttja de verktyg och metoder som finns inom Sweco Management är det viktigt att 

medarbetarna är medvetna om vilka tillvägagångssätt som finns och hur dessa fungerar. 

Observationer och intervjuer har påvisat brister i utbildning och kunskap vad gäller de verktyg 

som finns att tillgå för kunskapshantering. Kunskap om de verktyg som projektledarna känner 

till är också i viss mån bristfällig. Flera respondenter känner till olika verktyg men vet inte hur de 

kan brukas för att uppnå dess fulla potential och hur de kan underlätta det dagliga arbetet. 

En annan orsak till detta kan även vara att medarbetarna inte är medvetna om vilken kunskap 

som efterfrågas hos andra och de således inte vet vilka erfarenheter som ska spridas. Det bör 

därför klargöras vilken typ av erfarenhet som är viktig att dela för att förtydliga och skapa goda 

förutsättningar för att erfarenhetsdelningen ska ske så effektivt som möjligt. Detta påpekar 

även Awad & Ghaziri (2004) då de framhäver vikten av tydlighet kring vilken kunskap och 

erfarenhet som ska delas. 

6.1.8. Mätning och nyckeltal 

Conley & Zheng (2009) anser att nyckeltal inom KM är viktigt för att ansvariga ska kunna 

utvärdera effekten och ha möjlighet att bevisa dess värde för organisationen. Utan tydliga mått 

avseende vad KM tillför organisationen och dess medarbetare finns risk att intresset för KM 

minskar. Flera respondenter påpekar att det genom mätning blir tydligt vad som ska prioriteras. 

Däremot ser majoriteten av de intervjuade svårigheter kring hur en sådan mätning ska 

genomföras. Conley & Zheng (2009) menar att nyckeln till att åskådliggöra värdet är att 

använda mätningar som konstaterar hur KM påverkar organisationens mest kritiska processer. 

Då majoriteten av fördelarna med KM är svårgripbara rekommenderas mätningar som både 

inkluderar kvantitativa och kvalitativa sätt. I nuläget utförs mätning vad gäller kundnöjdhet på 

Sweco Management i form av den uppdragsuppföljning som skickas till kund. Vad gäller värdet 

av kunskapshantering utförs i nuläget inga direkta mätningar på Sweco Management.  

6.1.9. Incitament 

Davenport et al (1998) menar att både finansiella och icke-finansiella belöningar är viktiga 

hjälpmedel för att skapa en kunskapsdelande kultur. Studier visar dock att triviala belöningar 

inledningsvis kan öka deltagandet bland medarbetarna, men att engagemanget är svårt att 

bibehålla över tid. Riege (2005) anser att belöning av kunskapsdelande beteende bör göras 

genom att integrera önskat beteende med organisationens prestation och ersättningssystem. 

Då respondenterna ser svårigheter kring mätning av kunskapsöverföring, blir det problematiskt 

att koppla kunskapsdelande beteende till det ersättningssystem som Riege (2005) beskriver. 

Stor del av kunskapsöverföringen på Sweco Management består av tyst kunskap och sker 

genom informella forum. Därför blir kunskapsöverföringen problematisk att mäta för att 

därefter belöna.  
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Det bonussystem som finns i nuläget på Sweco Management baseras på resultat vilket är ett 

styrmedel för att hög debiteringsgrad hos konsulterna eftersträvas. Flera projektledare ansåg 

sig ha mycket att göra i sitt arbete och menar därmed att aktiviteter kopplade till 

kunskapsöverföring inte prioriteras. Vid upplevd tidspress ges förtur till uppgifter som behöver 

utföras ute i projekt och Sweco-internt erfarenhetsarbete utelämnas.  

Bartholomew (2008) anser att organisationen bör ifrågasätta om den har råd att inte arbeta 

med KM. Med ett lämpligt KM-system kan effektiviteten ökas, kostnader hållas nere och 

intäkter öka på lång sikt. Detta är en motivationsfaktor för organisationen som helhet att 

arbeta med erfarenhetsöverföring, både via skriftlig- och muntlig överföring. Under fallstudien 

observerades viss rädsla för kostnader kopplade till KM. Anledningen till rädslan kan bero på att 

synen på KM bland projektledarna i nuläget är kopplad till IT-systemet, 

erfarenhetsdokumentation i slutskedet av projektet och administrering av erfarenhetsdata. 

Bilden av KM på Sweco Management är i nuläget snarare tillgångsdriven än efterfrågedriven, 

vilket gör att nyttan av KM ifrågasätts. För att förändra denna bild bör KM vara kopplad till de 

faktiska behoven hos användarna. Om KM-systemet tillgodoser användarbehoven skapas ett 

direkt incitament att använda sig av systemet.  

6.1.10. KM-team/KM-ansvariga 

Conley & Zheng (2009) belyser vikten av att alla individer i organisationen deltar i KM-arbetet. 

Författarna menar dock att ett team med specialiserade kunskaper inom KM är kritiskt för att 

effektivt driva initieringsfasen av KM-arbetet. I nuläget finns ingen uttalad drivande person med 

tydligt huvudansvar för KM inom Sweco Management. Flera respondenter menar att 

projektledarna på Sweco Management har ett större ansvar vad gäller administrativ 

kunskapshantering än i en hierarkisk organisation. I och med att organisationen är platt inom 

Sweco Management är respondenterna oroliga för att KM-arbetet ska medföra merarbete för 

den enskilde individen. Då det i nuläget inte finns någon drivande person avseende KM-frågor 

upplevs KM inte vara en högprioriterad fråga enligt respondenterna. För att driva utvecklingen 

kring KM-arbetet inom Sweco Management krävs en tydlig fördelning av ansvar och 

befogenheter. Hariharan (2005) påstår att organisationer som investerar i specialiserade KM-

positioner erhåller större fördelar än de organisationer som inte har dessa roller. 

6.2. Det personliga nätverket som verktyg för kunskapsöverföring 

Siemens (2005a) menar att kunskapsutvecklingen går allt snabbare vilket påverkar sättet att 

lära. Marhan (2006) anser att personlig kunskap och det individuella lärandet inte längre fyller 

behoven. Människan kan i stället ta del av relevant kompetens genom ett nätverk som 

inkluderar individer med denna kunskap. Under intervjuerna på Sweco Management nämner 

alla respondenter nyttjandet av det personliga nätverket för att inhämta kunskap, vilket 

bekräftar Siemens (2005a) och Marhans (2006) tankar om kunskapsöverföring genom nätverk. 

En projektledare på Sweco Management kommer under sitt arbetsliv ta del av ett begränsat 

antal projekt. För att utföra dessa så effektivt som möjligt är det osäkert om den egna 

ackumulerade erfarenheten fyller de behov som finns vad gäller kunskap. Projektledaren är 
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generalist och behöver ta del av ett brett spektrum av kunskap och erfarenheter i förhållande 

till en specialist som kan fokusera på ett smalare område. Via lärande genom nätverk, såsom 

Marhan (2006) beskriver, kan en bredare kunskap nyttjas än om enbart personlig kunskap 

används. Respondenterna berättar att då kunskapsbehov uppdagas söks personer med relevant 

erfarenhet upp genom det personliga nätverket. Däremot är det preventiva arbetet med 

kunskapsdelning inte förekommande i vidare utsträckning, utan kunskapsöverföring sker främst 

då en individ efterfrågar kunskap i ett specifikt sammanhang. 

Under de intervjuer som genomförts efterfrågar majoriteten av respondenterna utökad 

kunskap om kollegors specifika kompetens, erfarenheter och vilken typ av roll de har i sina 

respektive projekt. Tydligare information och definition av medarbetarnas kunskapsområden 

skulle ge förbättrad möjlighet till att finna rätt kompetens vid behov. Detta bekräftar vikten av 

know-where som Siemens (2005a) ser som ett betydelsefullt komplement till know-how och 

know-what. Med detta i åtanke bör fokus ligga på verktyg som stödjer nätverksbyggande och 

möjligheten att hitta rätt person med rätt kompetens. För att uppnå ett effektivt lärande bör 

Sweco Management fokusera att främja informationsflödet kring var kunskap och information 

finns. 

Siemens (2005b) nämner personlig motivation och mottaglighet som framgångsfaktorer vid 

kunskapsdelning genom nätverk. Intervjuer och observationer på Sweco Management tyder på 

god mottaglighet. Motivationen att lära genom nätverk finns redan i nuläget hos de 

respondenter som blivit intervjuade. Siemens (2005b) menar även att externa faktorer som 

öppen kultur, erkännande för värdet av samarbete samt verktyg och tid som anslagits för 

samarbete bidrar till att accelerera nätverksbyggande. På Sweco Management upplevs kulturen 

vara öppen och respondenterna menar att medarbetare med lätthet kan ställa frågor till sina 

kollegor. Dessutom är samarbete ett uttalat nyckelord i bolagets affärsplan, vilket tyder på 

erkännande för värdet av samarbete enligt Siemens (2005b). Däremot kan Sweco Management 

utvecklas vad gäller att anslå verktyg och tid för samarbete. Flera respondenter upplever 

tidspress i sitt arbete varpå de menar att verkställande uppgifter främst fokuseras. Därmed 

finns en risk att projektledarna inte tar sig tid att nyttja de erfarenheter och kunskap som finns 

på Sweco Management.  

Cook (2008) menar att utveckling av IT-verktyg går mot att inkludera verktyg som underlättar 

koppling och kommunikation mellan individer.  Verktyget Sweco Share är en plattform för 

intern kunskapsdelning och innehåller funktioner som gynnar nätverksbyggande mellan 

individer med likartade intresseområden. Möjlighet ges även att knyta kontakter med kollegor 

som sitter på andra kontor inom samma kunskapsområde. Sweco Share är ett verktyg som 

hanterar kommunikation och spridning av relevanta dokument inom de specifika 

nätverksgrupperna, och är ett verktyg som representerar den utveckling av IT-verktyg som Cook 

(2008) beskriver.  
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6.3. Nyttan med förbättrad kunskapsöverföring 

Bartholomew (2008) menar att det är viktigt att vara medveten om att KM kan generera ökade 

intäkter men att det inte finns några garantier. För effektiv KM måste kulturen tillåta 

kunskapsöverföring. Det är också viktigt att vara medveten om att en satsning på KM inte ger 

snabb avkastning utan KM-arbetet är ett långsiktigt arbete som skapar konkurrensfördelar på 

sikt. Flera av respondenterna ser värde i att ta del av data från tidigare projekt. Dessa data kan 

bestå av erfarenhetssiffror såsom antalet timmar som lagts ned per skede och antalet individer 

som dessa fördelats på. Enligt respondenterna kan denna typ av siffror fungera som stöd vid 

framtida budgetering. Även positiva och negativa erfarenheter kan beskrivas i en 

erfarenhetsrapport. Flera respondenter påpekar att det är svårt att dokumentera alla 

projekterfarenheter som gjorts. Detta ökar betydelsen av att även kunna ta kontakt med den 

person som skrivit rapporten och diskutera kring dessa erfarenheter. Flera respondenter 

efterlyser ett tydliggörande över vilka roller medarbetare från andra grupper har i de projekt de 

arbetar med. Detta kan, enligt respondenterna underlätta och gynna nätverksbyggande. 

Siemens (2005a) menar att det är en viktig färdighet att kunna ta kontakt med rätt källor då ett 

kunskapsbehov uppstår. För ett effektivt organisatoriskt lärande behöver därmed 

informationsflödet främjas. 

Convey (2006) påstår att ett fungerande arbete inom KM leder till en effektivare organisation. 

Att aktivt dela med sig av sina erfarenheter kan även leda till en mer öppen företagskultur. 

Flera av respondenterna menar att de som projektledare är generalister och behöver därför 

inneha en bred variation av kunskap. Det är osannolikt att en individ besitter 

specialistkompetens inom alla dessa områden. Genom att i större utsträckning ta del av andra 

individers spetskompetens kan därmed kvaliteten förbättras. Under intervjuerna tog även flera 

respondenter upp värdet av att diskutera frågeställningar med en kollega och därmed utbyta 

erfarenheter. Dessa menar att arbetet kan effektiviseras med hjälp av ett löpande 

kunskapsutbyte. Objektiv feedback ger ytterligare underlag till att gå vidare i projektet, vilket 

kan effektivisera det fortsatta arbetet. Detta poängterades även av O’Toole & Bennis (2009).  

Några av respondenterna poängterade den ekonomiska nytta som erfarenhetsöverföring kan 

medföra om Sweco Management skulle sälja uppdrag till ett fast pris. Genom att samla in och 

paketera tidigare kunskap och erfarenhet kan fastpristjänster utformas. Dessa skulle kunna 

bestå av t.ex. ett riskseminarium eller liknande som erbjuds kunden. Kostnaden för denna 

tjänst skulle baseras på det antal timmar som lagts ned på utformandet av tjänsten. Då detta 

riskseminarium återanvänds i ett senare skede kommer det krävas mindre antal nedlagda 

timmar då endast vissa modifieringar behövs. Exempelvis kan ett arbete som tagit åtta timmar 

att utveckla bara ta fyra timmar vid nästa tillfälle då kunskapen återanvänds och säljs vidare till 

en annan kund. Kunden blir nöjd över en väl utförd tjänst och den ekonomiska vinsten ligger i 

ett effektivt brukande av tidigare kunskap. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras slutsatser avseende de frågeställningar som detta examensarbete 

ämnar besvara. Med utgångspunkt ur dessa slutsatser har därefter rekommendationer till 

Sweco Management formulerats. Dessutom presenteras förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Slutsatser 

Nedan sammanställs slutsatser kring problematik inom kunskapsöverföring och lämplig KM-

strategi för en projektorienterad organisation, samt den nytta som ett effektivt arbete med 

kunskapshantering kan generera.   

7.1.1. Problematik avseende kunskapsöverföring  

Baserat på den empiri som insamlats genom intervjuerna har ett antal slutsatser dragits. Vad 

gäller problematik inom KM som kan uppstå i en projektorienterad organisation identifierades 

ett antal områden såsom:  

- Prioritering av andra uppgifter vid tidspress  

- Upplevd svårighet med att dokumentera tyst kunskap 

- Begränsad möjlighet att träffas då mycket tid spenderas hos beställarorganisationen  

- Rädsla för betungande överdokumentation på de enskilda individerna då organisationen är 

platt  

- Otydlighet kring vilken kunskap som är värdefullt att dela  

- KM som inte är kopplad till användarnas behov  

- Bristande utbildning i KM och dess verktyg  

- Upplevt bristande stöd från ledningshåll vad gäller kunskapsöverföring  

7.1.1.1. Prioritering vid tidspress 

Upplevd tidspress medför att de mest brådskande arbetsuppgifterna utförs först enligt 

respondenterna på Sweco Management. Fokusering på hög debiteringsgrad är ett incitament 

till att de affärsrelaterade uppgifterna prioriteras. Kunskapsöverföringsaktiviteter blir därmed 

nedprioriterade och utförs när det finns tid för detta. 

7.1.1.2. Svårighet med att dokumentera tyst kunskap 

Respondenterna upplever det komplext att förmedla hela omfattningen av en erfarenhet i 

textform då det är kontextberoende. Denna slutsats bekräftas även av Nonaka (1994) som 

menar att tyst kunskap är komplicerad att kodifiera i organisationen.   
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7.1.1.3. Begränsad möjlighet att träffas 

Då stor del av arbetet utförs ute i externa projekt ges begränsad möjlighet till att träffas internt 

på Sweco Management. Förmedling av tyst kunskap förmedlas i realtid mellan två individer 

(Frappaolo, 2006), och i en decentraliserad organisation hämmas därmed möjligheten till 

överföring av tyst kunskap mellan projekt.   

7.1.1.4. Rädsla för överdokumentation 

Då organisationen på Sweco Management är platt utan egen administrationsavdelning finns en 

rädsla för en överadministration som skulle bli betungande för individerna. Då 

erfarenhetsdokumentation upplevs svårtillgänglig riskerar motivationen att utföra ytterligare 

erfarenhetsdokumentation reduceras, då nyttan av dokumentationen ifrågasätts. 

7.1.1.5. Otydlighet kring värdefull kunskap 

Flera respondenter upplever otydlighet kring vilken typ av kunskap som är värdefull att dela och 

att det kan vara en orsak till att kunskapsöverföringen inte är effektiv. Utan tydlighet kring 

vilken kunskap som är värdefull att dela, går det inte att finna vilken KM-strategi eller verktyg 

som är lämpliga att använda sig av. Denna slutsats stärks även av Conley & Zheng (2009) som 

menar att det är viktigt att tydligt definiera vilken typ av kunskap medarbetarna förväntas dela 

med sig av.   

7.1.1.6. KM som inte är kopplad till användarbehov 

Respondenterna på Sweco Management upplever i nuläget KM som starkt kopplad till 

dokumenterad erfarenhetsåterföring från tidigare projekt. Visserligen är dokumentation av 

explicit kunskap en viktig del av KM, men de största behoven på Sweco Management berör 

enligt respondenterna delning av tyst kunskap vilket utesluts med detta perspektiv. I linje med 

denna slutsats menar Ajmal et al (2010) att IT kan vara ett hinder för KM vid bristande 

användarvänlighet och övertro på det tekniska systemet, vilket kan försumma vikten av tyst 

kunskap. 

7.1.1.7. Bristande utbildning 

Intervjuer och observationer på Sweco Management tyder på att vid bristfällig kunskap om KM 

och dess verktyg kan kunskapshanteringen inte nå sin fulla kapacitet. För effektiv 

kunskapsöverföring bör det finnas tydliga kanaler för hur kunskapsöverföring kan utföras och 

detta behöver kommuniceras till organisationens medlemmar. Ett framgångsrikt arbete med 

KM kräver både utbildning kring nyttan med kunskapsöverföring och om de verktyg och 

metoder som kan användas.  

Flera respondenter menar att tidigare erfarenheter ofta inte uppfattas vara relevanta för ett 

aktuellt projekt. Innehållet i projekten upplevs unikt, vilket påverkar både motivationen att ta 

del av tidigare organisatorisk kunskap och viljan att föra egna projekterfarenheter vidare 

genom dokumentation. Liao & Qi (2009) menar dock att även om projekt är olika i sin helhet, 

har de ibland vissa processer och problem som kan lösas med hjälp av tidigare använd teknik 
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och kunskap. För att få projektledarna att förstå möjligheterna med förbättrad 

kunskapsöverföring krävs utbildning kring detta. 

7.1.1.8. Upplevt bristande stöd från ledningen 

Flera respondenter bekräftar vikten av ledningsstöd för att kunskapsarbetet ska få genomslag 

på Sweco Management, och att stödet måste komma från högsta instans för att sedan 

kommuniceras ut till medarbetarna. Detta bekräftas av Conley & Zheng (2009) som poängterar 

att ledningens stöd är avgörande för utfallet av KM. Ett starkt och tydligt stöd krävs från 

ledningshåll. Detta måste därefter kommuniceras tydligt ut i hela organisationen för att 

medarbetarna ska förstå vikten av att ta del av och utbyta kunskap. 

7.1.2. Lämplig KM-strategi 

För att finna en effektiv KM-strategi behöver ett flertal kriterier uppfyllas. En KM-strategi som 

är framgångsrik i en hierarkisk organisation med upprepande arbetsuppgifter är inte lika 

framgångsrik i en platt projektorienterad organisation med brett kunskapsinnehåll. Följande 

slutsatser har dragits avseende lämplig KM-strategi för en projektorienterad organisation:  

- KM-strategi behöver baseras på efterfrågad kunskap och val av verktyg/metoder måste 

stödja KM-strategin 

- Utöver kunskapsåterföring från tidigare projekt, måste även löpande kunskapsutbyte 

inkluderas i KM 

- Viktigt med insikt om tyst och explicit kunskap och hur dessa delas på olika sätt 

- Huvudfokus på personifieringsstrategi med kodifieringsstrategi som stödjande 

- IT-verktyg som fokuserar funktioner såsom Connection och Communication 

- Lärande genom nätverk blir allt viktigare vid krav på bred kompetens och då kunskap får 

kortare livscykler 

- KM bör inkludera aktiviteter som gynnar utveckling av det personliga nätverket och 

tydliggör var spetskompetens finns 

- Uppdelning av organisation i matrisstruktur kan underlätta koppling av rätt kompetens till 

rätt plats, och gynna nätverksbyggande genom att skapa kontaktytor mellan grupper 

7.1.2.1. Efterfrågad kunskap och val av delningsmetoder 

Majoriteten av respondenterna upplever KM på Sweco Management som förenat med 

erfarenhetsdokumentation och lagring av data i IT-system. Synen på KM är snarare 

tillgångsdriven än efterfrågedriven i nuläget vilket påverkar effektiviteten av 

kunskapshanteringen på Sweco Management. Detta beräftas av som Conley & Zheng (2009) 

menar att KM-strategin bör vara i linje med de absolut nödvändigaste behoven hos 

organisationen. De menar vidare att kritiska processer som eliminerar dubbelarbete tydligt 

måste definieras och kommuniceras till organisationens medlemmar så att de vet vilken typ av 
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kunskap de förväntas dela med sig av. Detta sker inte på Sweco Management enligt 

respondenterna vilket påvisar förbättringspotential inom området. 

7.1.2.2. Värdet av löpande kunskapsutbyte 

Flera respondenter efterfrågar större fokus på det löpande kunskapsutbytet med kollegor. Alavi 

& Leidner (2001) definierar KM som en systematisk process av att inhämta, organisera och 

kommunicera kunskap till organisationens medlemmar så att andra kan använda sig av den för 

att bli mer effektiva. Den erfarenhetsdokumentation som i nuläget fokuseras på Sweco 

Management är en del av denna process, men om utbyte av tyst kunskap utesluts blir 

kunskapsöverföringen inte fullständig. 

7.1.2.3. Tyst och explicit kunskap 

Under intervjuerna berättade flera projektledare om svårigheten med att dokumentera hela 

omfattningen av ett problem eller en erfarenhet. Detta pga. att problemet ofta är 

kontextberoende. Att förmedla kontextberoende kunskaper sker mest framgångsrikt i realtid 

mellan två individer enligt Frappaolo (2006). Utförd fallstudie bekräftar att om metoder för att 

dela explicit kunskap även används för delning av tyst kunskap uppstår problematik vid 

kunskapsöverföringen. Detta verifieras av Nonaka (1994) som menar att förmedling av tyst och 

uttalad kunskap lämpligast sker på olika sätt. Kodifierbar kunskap är lättare att dokumentera 

och sprida till övriga medarbetare genom system, medan tyst kunskap är svår att kodifiera och 

är kontextberoende.  

7.1.2.4. Personifierings- och kodifieringsstrategi 

Respondenterna på Sweco Management efterfrågar inte utökad dokumentation, utan snarare 

tydlighet kring var kompetens och kunskap finns tillgänglig. Med detta som utgångspunkt är en 

personifieringsstrategi lämplig som dominerande strategi. Då dokumentation i viss mån 

efterfrågas bör en kodifieringsstrategi agera som stödjande strategi.  

Flera respondenter menar att all information är bra information då projektledarens 

arbetsuppgifter är varierade. Att dokumentera all kunskap skulle kräva en betydande 

administration, vilket inte är realistisk att utföra i en platt organisation utan stor 

administrationsavdelning. Därmed ökar vikten av att kunna hitta rätt person med rätt 

kompetens, vid kunskapsbehov. 

7.1.2.5. IT-verktyg 

Organisationer med både formell och informell struktur som har en kultur som huvudsakligen 

fokuserar individuell prestation, men även viss problemlösning i grupp, bör fokusera IT-verktyg 

som främjar Connection och Communication (Cook, 2008). Detta är i enlighet med de önskemål 

kring kunskapsöverföring som respondenterna efterfrågat. Dessa efterfrågar främst verktyg 

som underlättar sökandet efter personer med relevant kompetens. 

7.1.2.6. Kunskapsöverföring genom personligt nätverk 

Alla respondenter betonade vikten av det personliga nätverket vid kunskapsinhämtning vilket 

stärker Marhans (2006) teori om att en individ inte kan besitta hela kunskapsbehovet på egen 
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hand då kunskapsutvecklingen accelererar. För att ta del av relevant kunskap kan individen i 

stället nyttja det personliga nätverket. Med detta i åtanke bör organisationen fokusera KM-

aktiviteter som gynnar nätverksbyggande, och möjligheten att koppla rätt kompetens till rätt 

plats.  

7.1.2.7. Matrisstruktur för koppling av rätt kompetens till rätt plats 

Under intervjuerna diskuterades möjligheten att skära i organisationen i ytterligare en 

dimension. Sweco Managements stockholmskontor är i nuläget uppdelad i grupper baserat på 

affärsområden. Genom ytterligare uppdelning baserat på intresse- och kunskapsområden, ges 

möjlighet att koppla rätt kompetens till rätt plats. Inom alla grupper finns gemensamma 

tjänster såsom tidplanering, ekonomistyrning och liknande. Med uppdelning av organisationen i 

s.k. kunskapsskrån ges möjlighet till sammankoppling av individer med likartade intresse- och 

kunskapsområden.  

7.1.3. Nytta med kunskapsöverföring 

I detta examensarbete har främst följande positiva effekter av god kunskapsöverföring 

identifierats. 

- Möjlighet till att koppla rätt kompetens till rätt plats 

- Ökad kvalitet på tjänster  

- Ekonomisk vinning då tidigare arbete kan återanvändas och säljas i framtida projekt 

7.1.3.1. Rätt kompetens till rätt plats 

Respondenterna på Sweco Management efterfrågar tydliggörande kring var experterna finns 

för att veta vart projektledaren ska vända sig vid olika frågeställningar. Förmågan att ta kontakt 

med rätt källor vid problemlösning är viktigt vid kunskapsöverföring via nätverk, vilket bekräftar 

Siemens (2005a) teori. Vidare menar en projektledare att det med stor sannolikhet finns 

mycket kompetens på kontoret som denne inte har vetskap om. Med ett förbättrat 

informationsflöde kommer den samlade kompetensen sannolikt utnyttjas i högre grad.  

7.1.3.2. Ökad kvalitet 

Flera respondenter nämner att en förbättrad kunskapsöverföring på Sweco Management skulle 

kunna generera bättre leveranser till kund. Att löpande diskutera problem och frågeställningar 

med en kollega ger möjlighet till objektiv feedback vilket i sin tur kan höja kvaliteten på 

tjänsten. En respondent menar att ett fungerande KM-system kan öka konkurrenskraften för 

organisationen och därmed öka sannolikheten att fler uppdrag säljs, vilket även bekräftas av 

Bartholomew (2008).  

7.1.3.3. Återanvändning av tidigare arbete 

En respondent berättar att denne format en metod för utförande av riskseminarium vid tidigare 

projekt. En kollega till respondenten skulle vid intervjutillfället utföra ett likadant 

riskseminarium i sitt projekt. Genom användning av tidigare utformat riskseminarium behövdes 
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enbart mindre justeringar. Om kollegan behövt forma en helt ny metod hade mer tid krävts. 

Detta bekräftar Liao & Qi (2009) tankar kring att även projekt som är olika i sin helhet ibland 

kan ha vissa processer och problem som kan lösas med tidigare kunskap. En annan respondent 

menar vidare att det finns stor möjlighet att dra nytta av den erfarenhet som finns och 

paketera dessa i fastprisuppdrag. Det riskseminarium som beskrivs ovan skulle kunna vara ett 

exempel på ett sådant fastprisuppdrag. Det arbete som tagit ett visst antal timmar att utforma i 

ett projekt skulle kunna återanvändas, modifieras och säljas för samma kostnad till nya kunder. 

7.2. Rekommendationer till Sweco Management 

Med utgångspunkt i de slutsatser som dragits i detta examensarbete har ett antal 

rekommendationer till Sweco Management formulerats. Dessa presenteras i följande avsnitt.  

7.2.1. Kunskapsöverföring inom gruppen 

Den största delen av den kunskap som efterfrågas på Sweco Management berör förmedling av 

tyst kunskap. Alla respondenter använder i nuläget sitt personliga nätverk för att inhämta 

kunskap. För att skapa en bättre kunskapsöverföring bör därför nätverksbyggande främjas. Till 

att börja med behöver kunskapsöverföringen inom gruppen förbättras. I nuläget finns 

erfarenhetsåterföring med som punkt på gruppmötets dagordning, men denna punkt 

behandlas i varierad utsträckning bland grupperna. För att utveckla kunskapsöverföring måste 

gruppcheferna förstå och kommunicera vikten av att detta utförs. Flera respondenter 

efterfrågar förtydligande av medarbetares specialistområden och vad andra kollegor utför i sina 

projekt, samt vilka roller de har i projekten. Detta kan enkelt utföras under gruppmöten genom 

att 1-2 personer presenterar mer detaljerat kring sina projekt, vilken roll de har och vilka 

utmaningar de står inför. Genom förtydligande kring de närmsta kollegornas dagliga arbete 

skapas bättre möjlighet att vända sig till rätt person vid kunskapsbehov. 

7.2.2. Kunskapsöverföring mellan grupper 

Då kunskapsöverföringen inom gruppen fungerar effektivt finns möjlighet att utveckla 

nätverket över gruppgränserna. För att få effektiv kunskapsöverföring mellan grupperna 

behöver fler kontaktytor skapas. I likhet med de bolagsutbyten som genomförs med andra 

Sweco-bolag kan denna form av utbyte utvecklas mellan grupperna på Sweco Management. För 

att främja nätverksbyggande behövs forum för att träffas. En annan metod för att utveckla 

nätverket är att vid tillfällen arbeta med projekt i andra grupper. Genom att arbeta med nya 

personer skapas nya relationer och kopplingar i det personliga nätverket. En annan fördel med 

att ta del av andra gruppers projekt är att det skapar en bättre insikt i vad de olika grupperna 

arbetar med och vilken kompetens som finns. 

För effektiv kunskapsöverföring genom nätverk krävs en öppen kultur. Utöver det krävs 

tydlighet om var kompetens och kunskap finns tillgängligt. Både avseende personella resursers 

specialområden, men även tydlighet kring var dokumentation går att hitta i 

verksamhetssystemet. För kunskapsöverföring genom det personliga nätverket bör arbete ske 

med att stärka och underhålla relationer i nätverket. Organisationen bör skapa forum för 
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individer att träffas internt då de i sitt dagliga arbete spenderar mycket tid i 

beställarorganisationen.  

7.2.3. Uppdelning i kunskapsskrån 

Den övergripande projektprocessen på Sweco Management ser likadan ut oavsett 

grupptillhörighet. Med en tydligare definition av de övergripande tjänster som bolaget 

levererar skulle det finnas en möjlighet att skära i organisationen i ytterligare en dimension 

utöver grupptillhörigheten. Exempelvis tidplanering eller ekonomistyrning skulle kunna utgöra 

s.k. kunskapsskrån. Individer som är intresserade av att utvecklas inom ett visst område skulle 

därmed kunna träffas gränsöverskridande och diskutera hur andra projektledare arbetar. 

Genom uppdelning i dessa skrån (se figur 10) kan rätt kompetens kopplas till rätt plats och det 

blir tydligare vart individer ska vända sig vid specifika frågeställningar. Detta skulle även skapa 

kontaktytor mellan grupperna, vilket i sin tur utvecklar och stärker relationer i det personliga 

nätverket. En respondent berättade att uppdelning i skrån finns inom andra Sweco-bolag, och 

det är därmed en beprövad metod inom Sweco. Genom uppdelning av Sweco Management i en 

matrisorganisation baserat på dels affärsområde och dels kunskaps-/intresseområde, ges 

möjlighet att skapa relevanta gränsöverskridande kontaktytor mellan projektledare i olika 

grupper. 

 

         Affärsområde 
”Skrå” 

(exempel)  

Fastighets-

utv. 

Vårdbyggn./ 

Laboratorier 

Kontor/ 

Hyresgäst-

support 

Industri/ 

Idrotts-

anläggn. 

Bostäder/ 

Skolor 
Infrastruktur 

Tidplanering       

Ekonomistyrning       

Riskhantering       

etc.       

Figur 10 Uppdelning av organisationen i kunskapsskrån 

7.2.3.1. Informationsutbyte inom kunskapsskrån med Sweco Share 

Om Sweco Management väljer en uppdelning i skrån baserat på intresse- och 

kunskapsområden är Sweco Share ett utmärkt verktyg för att hantera kommunikation och 

spridning av relevanta dokument inom nätverksgruppen. Genom att skapa ett nätverk för 

exempelvis tidplanering kan individer med detta intresseområde kopplas samman och ta del av 

andra medarbetares arbetssätt och eventuella mallar vad gäller tidplanering. På så sätt kommer 

det att bli lättare att nå ut med relevant information till berörda medarbetare. Varje individ 

väljer själv om de vill delta i ett eller flera skrån och därför måste ledningen kommunicera 

vilken nytta detta verktyg kan generera vid aktivt deltagande. Med hjälp av Sweco Share kan 

individer inom nätverksgruppen dela dokument och mallar, samt delta i riktade 

diskussionsforum. 

I och med att Sweco Share är ett virtuellt nätverk kan medarbetare kommunicera och dela 

kunskap även då de inte befinner sig på samma plats. Det finns även möjlighet att inkludera 
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individer som sitter på andra kontor och därigenom ta del av ytterligare kunskap. Gruppen som 

arbetar med fastighetsutveckling i Stockholm skulle exempelvis ha stort utbyte med dess 

motsvarighet i Malmö.  

7.2.4. Rapport vid projektavslut 

Den explicita kunskap som flera respondenter efterfrågar består av erfarenhetsdokumentation 

från tidigare projekt, såsom: 

- Antal timmar som lagts ned per skede i projekt, samt hur många personer dessa timmar 

fördelats på 

- Positiva och negativa erfarenheter från tidigare liknande projekt 

Erfarenhetssiffror underlättar vid budgetering av nytt projekt. Genom att ta del av positiva och 

negativa erfarenheter från tidigare projekt kan projektledaren navigera kommande projekt för 

att undvika liknande problem.  

Vad gäller erfarenhetsdokumentation vid projektavslut måste vikten av dess värde betonas. I en 

projektorienterad organisation där kommande projekt upplevs mer intressanta än de som 

ligger bakåt i tiden bör ledningen kommunicera betydelsen av att medarbetarna stannar upp 

och tar lärdom av tidigare erfarenheter. Att sammanställa de erfarenheter som är möjliga att 

dokumentera i en projektrapport ger möjlighet för andra att ta del av dessa. Dokumentation av 

erfarenheter är ett komplement till det personliga minnet som bleknar med tiden. 

I nuläget finns det medarbetare på Sweco Management med lämpliga mallar för hur en 

erfarenhetsrapport kan se ut. Med en sådan mall krävs därefter endast mindre korrigeringar av 

rubrikerna för att rapporten ska passa det specifika projektet. Lämpligen bör denna mall 

inkludera ovanstående punkter, då denna typ av kunskap efterfrågas. 

Det finns redan i nuläget ett skallkrav på att erfarenhetsåterföring ska genomföras vid 

projektavslut. Dessutom följer erfarenhetsdokumentation den projektledningsmetodik som 

PMI förespråkar och Sweco Management använder sig av. Ändå finns det brister inom detta 

område i nuläget. Flera respondenter anser att projektledarna på Sweco Management borde 

förbättra sig genom att sälja erfarenhetsrapporter till kund. På så sätt kan ytterligare affärer 

genereras och arbetet med att bygga upp en kunskapsbank i form av erfarenhetsrapporter 

finansieras.   

7.2.4.1. Förbättrade verktyg för spridning och inhämtning av kunskap 

För att dessa erfarenhetsrapporter ska kunna generera värde bör det finnas ett enkelt sätt att 

komma åt dem på, antingen genom Sweco Arkiv eller i form av ett nytt fristående sökverktyg 

som enbart inkluderar erfarenhetsrapportering. Flera upplever i nuläget Sweco Arkiv som 

komplext och svårt att hitta relevant information i. Därmed krävs en utveckling av 

sökfunktionen i Sweco Arkiv. Med ett verktyg som tillåter fritextsökning i 

erfarenhetsrapporterna kan det som eftersöks enklare hittas. I nuläget krävs en omväg via 

Referenslistan för att hitta relevanta tidigare projekt. Med hjälp av den information som kan 
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inhämtas där kan utförligare dokumentation för specifika projekt sökas upp på arkivservern. Då 

erfarenhetsrapporter i nuläget utförs mycket sällan på Sweco Management finns dock en risk 

att erfarenhetsdokumentation inte finns i arkivmappen. Därför krävs både utveckling av 

dokumentation och förbättrad spridning av den dokumentation som finns.  

7.2.5. Utveckla Sweco Contact 

Majoriteten av projektledarna använder kontaktlistan Sweco Contact, men menar att detta 

verktyg kan utvecklas. Bl.a. efterfrågas möjligheten att kunna söka efter tidigare projekt och 

kunder. I nuläget bifogas CV i den profilsida som alla medarbetare på Sweco har. I och med att 

CV:t är bifogat i en separat fil är det inte sökbart. En möjlighet till fritextsökning i CV hade 

kunnat tillgodogöra efterfrågan att söka på projekt och kunder då dessa finns med i 

medarbetarnas respektive CV. Dessutom krävs fullt korrekt rättstavning av namn vid sökning på 

person, vilket kan vara problematiskt ibland. Möjligheten att korrigera detta problem bör 

undersökas. 

7.2.6. Utbildning kring KM och tillgängliga verktyg  

För att utnyttja verktygens fulla potential behövs utbildning i dess uppbyggnad, vilka 

möjligheter verktygen erbjuder och hur det dagliga arbetet kan underlättas genom användning. 

Dessutom behöver individen utbildas beträffande det värde kunskapsöverföring genererar både 

för individen i sitt arbete och för organisationen som helhet. Detta utförs bäst i form av 

konkreta case då kunskapsöverföring underlättat arbetet eller stärkt kvaliteten på tjänsten. Att 

kommunicera värdet av att löpande under projekten utbyta kunskap och erfarenheter med 

kollegor och är också viktigt. 

Flera respondenter upplever svårigheter med att hitta relevant information i Sweco Arkiv. 

Observationer tyder på att detta kan bero på bristande kunskap kring systemets uppbyggnad. 

För att hitta relevant information bör projektledaren först söka efter relevanta projekt i 

Referenslistan som finns i sweco@work. Därefter kan en sökning i Sweco Arkiv utföras för att 

hitta utförligare dokumentation i projektets arkivmapp. En sökning direkt i Sweco Arkiv är 

möjlig, men sökningen via Referenslistan rekommenderas. Flera respondenter har bristande 

kunskap om att Referenslistan överhuvudtaget finns, vilket tyder på att ytterligare utbildning i 

systemen är nödvändig. 

I nuläget är både vetskapen om att Sweco Share finns och kunskapen om hur det kan användas 

obefintlig på Sweco Management. Eventuellt är detta pga. att inget användningsområde har 

identifierats för detta verktyg tidigare. Genom att använda detta verktyg skulle dock 

kunskapsöverföring kunna underlättas.  

7.2.7. Stöd från ledningen 

För alla organisatoriska förändringar krävs ett starkt stöd från ledningen. Detta stöd måste 

kommuniceras till organisationens alla medlemmar utan att tappa styrka på vägen. Utan 

uppvisat stöd från ledningen kommer arbetet med kunskapsöverföring med stor sannolikhet 

inte bli effektivt. För framgångsrik kunskapsöverföring är det nödvändigt att alla individer 
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förstår värdet av kunskapsarbetet. Det räcker inte med ett fåtal drivande personer utan arbetet 

måste få brett genomslag. 

För att få medarbetare att arbeta med kunskapsdelning krävs motivation och incitament för 

detta. Individen behöver förstå vilken nytta arbetet med kunskapsöverföring kan generera för 

att öka motivationen att sprida kunskap. Kunskapsöverföring ska inte vara en börda utan ska 

generera fördelar både för individen och för organisationen som helhet. Med ett tydligt stöd 

från ledningen kring vikten av kunskapsöverföring och visad uppskattning då detta sker, 

kommer KM-arbetet utvecklas och bli mer effektiv i organisationen. 

7.3. Förslag till vidare forskning 

Det finns i nuläget ett begränsat utbud fallstudier kring organisationer som bygger sin KM-

strategi kring nätverk. För att få full förståelse kring hur lärande genom nätverk påverkar 

organisationen behövs ytterligare studier. Vid en hög personalomsättning skulle exempelvis 

lärande genom nätverk kunna påverka det organisatoriska lärandet. Det vore även intressant 

att undersöka det gränsöverskridande lärandet mellan individer som representerar olika 

organisationer, och hur detta påverkar den egna organisationen. I detta examensarbete 

uppmärksammades bl.a. att gränsöverskridande lärande ibland förekommer med individer som 

representerar konkurrerande företag.  

Stor del av forskningen kring intra-organisatoriskt lärande är kopplad till lärande mellan enheter 

och avdelningar. Det finns i nuläget ett begränsat fokus på lärande genom det personliga 

nätverket och kopplingen till organisatoriskt lärande, vilket vore detta intressant att undersöka 

vidare.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide – Projektledare 

Namn: 

Ålder: 

Antal år på Sweco Management: 

1. Beskriv lite kortfattat hur en arbetsdag ser ut för dig? 

2. Vad innebär begreppet ”kunskapsdelning” för dig? 

3. Vilken typ av kunskap/erfarenheter hjälper dig i ditt arbete? 

4. Finns det några problem i ditt arbete som ofta återkommer? 

- Om ja, vilka? 

5. Hur tar du del av relevant kunskap/erfarenheter i ditt arbete?  

6. Hur delar du med dig av din kunskap/erfarenhet till gruppen/organisationen som 

helhet?  

7. Finns det några tydliga processer för hur kunskaps/erfarenhetsdelning bör utföras? 

8. Vilka verktyg och metoder känner du till som kan användas för att dela 

kunskap/erfarenheter som är möjlig att dokumentera? 

9. Vilka verktyg och metoder känner du till som kan användas för att dela 

kunskap/erfarenheter som är svår att dokumentera? 

10. Känner du att du har god inblick i hur dessa metoder kan utnyttjas för att inhämta 

kunskap eller tidigare erfarenheter?  

11. Vad anser du om användarvänligheten kring dessa verktyg? 

12. Vad saknar du på intranätet som skulle göra det lättare för dig att dela med dig av din 

kunskap? 

13. Vad saknar du på intranätet som skulle göra det lättare för dig att få del av andra 

kunskaper? 

14. Har du några andra idéer kring hur kunskapsdelning skulle kunna förbättras på Sweco 

Management? 

15. Är det tydligt vilken information och kunskap/erfarenhet som är värdefull för Sweco 

Management att dela med sig av?  

- Om ja, i så fall vilken?  

- Om nej, vad anser du vara värdefullt? 

16. Vilken nytta ser du med kunskapsdelning på Sweco Management?  

17. Vilka hinder ser du för kunskapsdelning på Sweco Management? 

18. Vad skulle motivera dig till att dela med dig av den kunskap/erfarenhet du har?  

19. Skulle du acceptera att bli bedömd efter hur ofta du: 

- Dokumenterar resultatet av ditt arbete? 

- Hjälper andra anställda att lösa uppkomna problem? 

20. Har du något övrigt att tillägga?



Bilaga 2 

 

Respondenter 
 

Position  Resultatenhet/Grupp  Bolag 

Projektledare Fastighet- och Förvaltningsutveckling Sweco Management 

Projektledare Fastighet- och Förvaltningsutveckling Sweco Management 

Projektledare Fastighet- och Förvaltningsutveckling Sweco Management 

Projektledare Vårdbyggnader och Laboratorier Sweco Management 

Projektledare Vårdbyggnader och Laboratorier Sweco Management 

Projektledare Kontor och Hyresgästsupport Sweco Management 

Projektledare Industri och Idrottsanläggningar Sweco Management 

Projektledare Industri och Idrottsanläggningar Sweco Management 

Projektledare Bostäder och Skolor  Sweco Management 

Projektledare Infrastruktur   Sweco Management 

Projektledare Infrastruktur   Sweco Management 

Projektledare Infrastruktur   Sweco Management 

Projektledare Infrastruktur   Sweco Management 

 

 



 

 

 


