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Sammanfattning 
I en allt mer föränderlig och globaliserad värld ökar trycket på företagens 
konkurrensförmåga. Knowledge Management (KM) behandlar förmågan att tillvarata 
intellektuellt kapital med syfte att överföra kunskap från individ till organisation. Vår 
studie är formad enligt kvalitativa arbetssätt, med en fallstudie på ett globalt, 
tillverkande företag i Sverige. Rapportens syften är att bidra till forskningsområdet KM, 
undersöka metoder för kunskapshantering med fokus på projektverksamhet samt 
undersöka i vilken mån detta företag är en lärande organisation. Den teoretiska grunden 
baseras på områden som identifierades ha en nära anknytning till KM och vår 
problemställning; KM, kunskap, projektledare, lärande organisationer och 
företagskultur. Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuobjekten hade 
alla bakgrund som projektledare inom samma produkt men olika serier, där två av dem 
nu arbetar på en mer ledande nivå inom företaget. Det som framkom i intervjuerna var 
att företaget för tillfället inte har en etablerad KM-strategi men att kunskapsdelning 
uppmuntras muntligen. En stor tillit läggs till företagets rutiner med White Books, ett 
dokument där bland annat bra och dåliga erfarenheter skrivs ned. Dessa sparas till 
kommande projekt inom företagets intranät. Slutsatserna av studien är att företaget 
främst använder sig av traditionella metoder för kunskapsåtervinning, vilka har fungerat 
bra innan deras omorganisering för något år sedan. Detta bedöms på sikt inte fungera. 
Vidare finns förbättringspotential i att inte enbart återvinna explicit kunskap, till 
exempel genom att förankra kunskapsdelning och införa ett mer omfattande 
faddersystem. Företaget anses ha goda kulturella förutsättningar för att bli en lärande 
organisation men för att stärka delaktigheten i ett globalt företag bör kunskapsdelningen 
förankras på ett tydligare sätt hos projektledarna. 

Nyckelord: Knowledge management, projekt, projektledare, kunskap, lärande 
organisationer 
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Abstract 
In a rapidly changing and globalized world, businesses are pressurized to increase 
competitiveness. Knowledge Management (KM) deals with the ability to protect 
intellectual capital by transferring knowledge from an individual to the organization. 
Our study is based upon a qualitative approach through a case study of a global, 
manufacturing company in Sweden. This report aims to contribute to the research of 
KM, examine methods of KM with a focus on project management and examine to what 
extent the company is a learning organization. The theory section of this report consists 
of subjects identified as related to KM; KM, knowledge, project leaders, learning 
organizations and company culture. Four semi-structured interviews were conducted. 
The interviewees have all been project leaders with the same company product but with 
different versions. Two of them are now working in a more senior level within the 
company. The results of the interviews suggest that the company currently does not 
have an established KM strategy, but that knowledge sharing is encouraged verbally. 
The company is highly dependent on its practices with White Books, a document 
outlining good and bad experiences which is compiled at the end of every project. These 
are saved for future projects within the company’s intranet. Our study concludes that the 
company mainly uses traditional methods of knowledge retrieval, a process that has 
worked well before their reorganization some years ago but not any longer. A potential 
area for improvement is the use of knowledge recovery types other than that of explicit 
knowledge. One solution could be a mentoring system or a similar system of sharing 
experience. The company is considered to have good cultural conditions for becoming a 
learning organization, but to reinforcing participation in a global enterprise knowledge 
sharing should be secured in a more clearly way with the project leaders. 

 

Keywords: Knowledge management, project, project leader, knowledge, learning 
organization. 
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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till kontaktpersonen på företaget för sitt stora 
engagemang i kontakt, mötesbokning och en välplanerad dag på fabriken. Den 
entusiasm vi mötte var över förväntan och en motivationsfaktor.   
 
Ett stort tack riktas även till de som stått ut med vår ibland tillfälliga frustration och 
överläst materialet gång på gång, er hade vi inte klarat oss utan. Vi hoppas att vi någon 
gång kan erbjuda samma stöttning som ni varit för oss. 
 
Slutligen hoppas vi att ni finner läsningen lika intressant som vi. 
 
 
 
 
Varma hälsningar 
 
 
Emma & Sofia 
Stockholm, maj 2011. 
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Terminologi 
För att underlätta för läsaren presenteras här en kort sammanställning över frekvent 
nämnda fackord som används löpande i rapporten. 

A3:a – Pappersstorlek vilken vissa redovisningar sker på enligt The Toyota Way. 

Common – Ett system som samlar alla rutiner, befattningsbeskrivningar och 
underskrivningar. Innehar även processbeskrivningar till fabrikens samtliga processer. 

Explicit kunskap – Kunskap som går att föra ned på papper och som andra med lätthet 
kan ta del och lära sig av. 

Faddersystem (mästare-lärlingrelation) – Nyanställda får en äldre anställd att ställa 
frågor till och få tips av. 

Gate – Ett delmål inom projektet som måste godkännas av styrgrupp/ledning för att 
arbetet ska få fortsätta. 

Implicit kunskap – Kunskap som går att göra explicit. Ett exempel är att man kan 
tillaga en kaka från en egenkomponerad blandning. Om man skriver ner blandningen 
har man då omvandlat kunskapen till explicit, eftersom andra nu kan ta del av den och 
själva göra kakan. 

Leverans – Då projektgruppen lämnar ett underlag för uppsatta mål till styrgruppen. 

Maktdistans – I vilken mån medarbetare förväntar sig och accepterar en ojämn makt-
fördelning. 

Personal Business Plan (PBP) – Ett verktyg för utvecklingssamtal som är kopplat till 
kompetensbehovet inom företaget. Det utvärderar om eventuella kunskapsgap stängs 
bäst med utbildning eller praktik. 

Projektrum – Ett rum projektgruppen har till förfogande under hela projektet. 

Styrgrupp – En grupp inom företaget om ansvarar för att projektet levererar det som är 
tänkt, med rätt kvalitet. Består ofta av representanter från resursägarna, beställare och 
organisationen.  

Team Place – En intranät- eller webbaserad Microsoft-applikation, kopplad till varje 
projekt. Där samlas bland annat projektrelaterade dokument och agendor. 

The Toyota Way – En bok utformad av företaget Toyota som innehåller deras unika 
arbetsfilosofi. 

Tyst kunskap – Kunskap som inte går att skriva ner eller förmedla till andra utan är 
helt erfarenhetsbaserad. Ett exempel är när man ska lära sig cykla. Vissa tips kan man 
få, men till största del lär man sig genom övning och när man väl lärt sig går det inte att 
säga precis hur man gör. 

White Book – Ett reflektionsdokument som varje projekt lämnar efter sig. Där tas 
positiva och negativa erfarenheter upp och rekommendationer till nästa projekt. 
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1. Inledning 
Följande kapitel syftar till att beskriva forskningsarbetets bakgrund och utformning. En 
bakgrund till ämnet presenteras, varefter arbetets syfte och specifika 
problemformulering tydliggörs.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Knowledge management (KM) är en viktig del i förvaltningen av organisationers 
intellektuella kapital och är idag ett accepterat område inom vilket företag kan skapa sig 
konkurrensfördelar. Det har fått en växande betydelse i dagens företag eftersom den 
värld vi lever i är ökat föränderlig. Konjekturen växlar och nya globala konkurrenter 
tävlar om samma kunder och resurser. De framgångsrika företagen utmärker sig genom 
att tillvarata sitt intellektuella kapital på ett effektivt sätt. (Ichijo & Nonaka, 2007; 
Tohidinia & Mosakhani, 2010) 

Det är en vital skillnad mellan de förutsättningar som finns inom ett projekt och en 
organisation, eftersom projekt enbart existerar under en tidsperiod och därmed inte kan 
äga ett kollektivt minne på samma sätt som en organisation kan. Det finns i och med det 
inga direkta rutiner eller ramar då projekt per definition är en samling av temporära 
expertiskunskaper. (Ajmal, 2009) 

Även om KM är ett område med lång historik menar Kim och Lee (2010) att det finns 
få empiriska data inom området och att teorierna sällan är testade i praktiken. Det är 
därför relevant att titta på hur företag väljer att implementera teorierna om att tillvarata 
kunskap i sina projekt och inkorporera dem i organisationen. Med grund i ovanstående 
undersöks hur projektledare, som har en central roll i ett projekt och dess 
kunskapshantering, tar tillvara på och återför kunskap inom företaget.  

Företaget i studien är en del av en större, global koncern, vilken tillverkar 
industrimaskiner och har lång erfarenhet av projektverksamhet. Produkterna de 
tillverkar används inom bygg- och anläggningsbranschen och utvecklas/tillverkas i 
serier. För något år sedan genomgick företaget en omorganisering där den lokala 
ledningsgruppen byttes ut mot centralstyrning. Numera styrs företaget via 
huvudkontoret, beläget i ett annat land. Tanken med omorganiseringen var att minska 
antalen ledningsgrupper, kostnadseffektivisera och att få en större företagskänsla istället 
för en fabriksuppdelning.  

1.2 Syfte och problemformulering 
• Hur tillvaratar projektledare en organisations tidigare kunskaper och återför 

nya kunskaper, inom ramen för projektverksamhet? 

Syftena med uppsatsen är att bidra till forskningsområdet KM, undersöka metoder för 
kunskapshantering med fokus på projektverksamhet samt bedöma i vilken mån företaget 
är en lärande organisation. 
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1.3 Avgränsningar 
Under litteraturstudien framkom en tydlig skillnad mellan kompetens och kunskap. 
Studien fokuserar enbart på kunskap, då kompetens i många fall innebar en realisering 
av kunskaper. Human Resource Management (HRM) identifierades också som ett ämne 
med stark koppling till KM men området uteslöts helt i studien då andra delar ansågs 
mer relevanta. Övergripande berörs Stankoskys (2005) fyra pelare (se Figur 1) eftersom 
samtliga bygger ämnet KM och interagerar med varandra men studien fokuseras på 
pelaren lärande. Fallstudien begränsas också till en fabrik, belägen i Sverige. 

1.4 Disposition 
För att underlätta läsningen av rapporten presenteras här dispositionen av rapporten. 
Rapporten börjar med en inledning, vilken ger en översikt av bakgrunden till studien.  

Därefter följer ett teorikapitel som synliggör de områden vilka identifierades som vitala 
för studien. Kapitlet börjar med KM och följs av lärande organisationer, vilka är två 
omfattande områden. Därefter presenteras de rubriker vilka specificerar studiens 
inriktning; kunskap och dess olika former; företagskultur och dess påverkan; 
projektledaren och dess roll.  

Efter teoriavsnittet följer ett kapitel om metod där vetenskapliga metoder, 
ställningstaganden och liknande presenteras. Efter detta kapitel sammanfattas 
intervjuerna under kapitlet empiri, vilken följs av den analys, de slutsatser studien 
kommer fram till och avslutas med en diskussion. 
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2. Teori 
Detta kapitel presenterar de teoretiska områden som anses relevanta för att besvara 
studiens syfte. Teorin är även till för att stödja kommande empirikapitel, som i sin tur 
ligger som grund till analysen. 

2.1 Knowledge Management 
Knowledge Management är en viktig del inom förvaltningen av en organisations 
intellektuella kapital. Det behandlar de verksamheter som ingår i upptäckten, 
insamlingen, delningen och tillämpningen av kunskap som resurs. Dess uppgift är att 
visa de positiva effekterna av människors kunskap och färdigheter som 
konkurrensmedel. (Schwartz, 2006) Stankosky (2005) beskriver KM som ett brett ämne, 
vilket berör en organisation på flera olika sätt. Pelarna i Figur 1 representerar grovt hur 
ämnet KM byggs upp.  

 

 

Ledarskap; Berör de strategiska processerna såsom värden, mål, kunskapsbehov, 
kunskapskällor, prioriteringar och fördelning av företagets resurser inom kunskap. Den 
påpekar också vikten av integrerat ledarskap och systemtänkande. 

Organisation; Berör de operationella delarna av kunskapsresurser såsom processer, 
organisationsstrukturer, spårbarhet, tekniker för överföring av kunskap i den hierarkiska 
strukturen och optimerat användande av företagets kunskapsresurser. 

Teknologi; Berör de olika tekniska lösningarna som stöttar KM-processer och KM-
strategier, såsom IT-system. 

Figur 1 KM:s olika delar. (Egen, översatt bild efter Stankosky, 2005, sid 21) 
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Lärande; Berör de aspekterna i en organisation som innefattar beteende och 
socialisering.  Fokuserar främst på principer och hur individer i praktiken bäst 
samarbetar och delar med sig av kunskap. Tyngdpunkten ligger i att hitta de attribut 
som skapar en lärande organisation. 

De flesta KM-projekt utförs enligt Alavi och Leidner (2001) på grund av en eller flera 
av dessa huvudanledningar;  

1. Framhäva kunskap och visa hur viktig den är. 
2. Utveckla en kunskapsintensiv kultur inom företaget och därmed uppmuntra 

kunskapsspridning. 
3. Bygga en kunskapsstruktur inom företaget så som IT-system för 

informationsdelning och möten, ge de anställda tid och uppmuntran till 
kunskapsutbyten med mera. 

KM är ett ämne som måste interageras från ledningen och genom hela företaget dvs. 
inte förpassas till IT-avdelningen. Vid misslyckade försök av implementering av KM-
projekt är de två största källorna kultur och ledarskap. (Ichijo & Nonaka, 2007; Mason 
& Pauleen, 2003)  

Införandet av ett IT-system är en av de vanligaste åtgärderna för ökad kunskapsdelning 
men det kan både ge positiva och negativa effekter. Vid rätt förutsättningar kan ett IT-
system skapa en kunskapsbas som de anställda kan använda för tips och råd. Det kan 
även öka kommunikationen inom företaget så att nya idéer och tankar diskuteras och 
utvecklas. (Heide, Johansson & Simonsson, 2005) Risken är däremot att systemet blir 
en kunskapssophög, som ingen mäktar att söka i. Det är alltså viktigt att de anställda ser 
vad som är bra med systemet och hur det kan förbättra deras arbete. (Alavi & Leidner, 
2001) 

Andra sätt att öka förutsättningarna är att skapa diskussionsgrupper, ha veckomöten 
och/eller projektmöten, ha ett gemensamt forum där frågor kan ställas till de med 
expertkunskaper inom företaget eller att låta erhållna kunskaper spridas inom projekten 
innan grupperna upplöses. (Axelsson, 1997; Ajmal, Helo & Kekäle, 2009; Heide et al., 
2005) Detta kan sammanfattas med: öka kommunikationen inom företaget. (Alvesson, 
2004)  

Enligt Lucier och Torsilieri anses en huvudkritik mot KM vara att mycket pengar och 
tid läggs ner men att resultat och vinst är svårt att utvärdera (Nonaka & Tee, 2001). Det 
kan diskuteras om, eller hur, man kan hantera kunskap, eller om det snarare handlar om 
att förändra ett företags kultur eller strategi. Vidare kritik mot KM är att begreppet 
omfattar ett väldigt stort område, som tidigare hade mer särskiljande begrepp. Det kan 
även vara så att företag ibland fokuserar för mycket på att spara sin kunskap istället för 
att utveckla ny. (Ibrahim, 2010) 
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2.2 Lärande organisationer 
En lärande organisation betyder att individerna i organisationen utvecklas och hela tiden 
lär nytt. Detta i sin tur är inte samma sak som att organisationen lär sig, utan det är 
inställningen hos individerna som skapar den lärande organisationen. Att skapa en 
lärande organisation är ett projekt utan sluttid, ett åtagande som ständigt kräver 
medvetenhet och resurser. Det är en konstant utmaning eftersom det kräver att 
människor går utanför sina bekvämlighetszoner. (Senge, 2006) 

Sonnhee och Hyangsoo (2010) visar vikten av att ledningen klargör sina visioner och 
mål som ett fundamentalt steg till att öka graden av lärande i företaget. Att skapa en 
lärande organisation berör organisationen som helhet och deras inneburna interaktion. 
Senges (2006) åsikt sammanfaller med detta då författaren menar att det inte räcker med 
att individer är motiverade eller har ett eget intresse i att förbättra sig och sitt arbete. 
Chefer/ledare måste lyckas förmedla en gemensam vision och gemensamma mål genom 
alla led i organisationen. En gemensam vision skapar en tillhörighet och ett gemensamt 
åtagande. (Senge, 2006) 

Johnson och Scholes (2002) menar att en lärande organisation ständigt förnyar 
individernas kunskap, erfarenhet och kompetens genom en miljö som främjar 
utmaningar och ifrågasättande kring gemensamma syften och mål. Grunden för att 
skapa en lärande organisation beror enligt Håkansson (1989) av tre saker;  

• Gemensamt språk 
• Ömsesidig kunskap om varandra 
• Ömsesidigt förtroende 

För att överförandet av kunskap mellan individ och organisation skall vara effektivt 
säger Axelsson (1996) att företagen tydligt och offentligt måste prioritera 
kunskapsdelning. Det handlar om att skapa en miljö och kultur för de anställda som 
uppmuntrar inlärning men också att lära andra. Dock påpekar Bonnstra (2004) att ökad 
kunskap inte automatiskt omvandlas till en ökad kommunikation. Personerna ifråga 
måste vara motiverade att informera andra för att överföringen ska ske. 

Argyris (1999) tar upp de olika formerna av lärande och återförande av erfarenheter i en 
organisation. Inlärning kan beskrivas med Single- och Double-loop learning, vilka visas 
i Figur 2. 

Figur 2 Hur Single‐ och Double‐loop learning fungerar. (Egen bild efter Argyris, 
1999, sid 68) 
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Single-loop Learning inträffar när man rättar till handlingen som gjorde att man inte 
uppnådde målet. Double-loop Learning däremot inträffar när man undersöker och rättar 
till det system och styrande variabler vilka tillät en mismatch. Därefter gör man om 
handlingen. (Argyris, 1999) 

Genom att återföra projektbaserade erfarenheter och kunskaper till organisationen, 
bidrar det inte bara till en utveckling för projektarbetarna, utan även till att stärka 
företagets konkurrenskraft. En organisation kan öka effekterna av ett projekt genom att 
återföra såväl bra som dåliga erfarenheter. (Argyris, 1999) 

2.3 Kunskap 
Alvesson (2004) och Nickols (2010) är eniga om att exakt vad kunskap innefattar går 
isär. Begreppet används på många sätt och kan innefatta allt ifrån information, 
kunnande, förklaringar till tillämpningar och förståelse. Den stora skillnaden finns 
mellan kunskap som är tyst och explicit (Ichijo & Nonaka, 2007). Nickols (2010) lyfter 
en tredje sorts kunskap; implicit kunskap. 

Då ett projekt genomförts har deltagarna troligtvis vunnit ny kunskap. Denna kunskap 
kallar Axelsson (1996) för individburen kunskap och för att få en framgångsrik lärande 
organisation har företaget behov av att sprida denna kunskap inom organisationen. Inom 
många företag sprids även kunskap från de mer erfarna via mästare-lärlingrelationer 
(Ohlsson, 2003). Tidigt i karriären kan kunskap ses som en konkurrensvara och för att 
undvika kunskapsbortfall bör personer som besitter mycket kunskap premieras och 
uppmuntras så att de stannar kvar inom företaget. (Axelsson, 1996; Wolvén, 2000) 

2.4 Företagskultur 
Begreppet kultur är något abstrakt som sker runtomkring oss men som vi är omedvetna 
om. Likväl har denna abstraktion en enorm påverkan på vårt dagliga liv och en bättre 
förståelse av kultur ger oss en bättre förståelse kring organisationer och oss själva. 
(Schein, 2010)  

Oavsett om en kultur enligt vissa är bra eller dålig, lyfter Schein (2010) fram att 
huruvida denna kultur kommer att vara effektiv beror på relationen mellan denna och i 
vilken miljö som den finns i. För en ledare är det inte bara intressant i eget syfte att veta 
vilken kultur de opererar i, utan även nödvändigt. Är en ledare inte medveten om 
kulturen kommer denna att styra ledarens beslut. (Schein, 2010) Mason och Pauleen 
(2003) menar att om ledningen inte stöttar och uppmuntrar till rätt kultur för 
kunskapshantering, är KM-projekt dömda att misslyckas. Flera författare (Oltra, 2005; 
Ajmal et al., 2009; Goh Guan Gan, Ryan & Gururajan, 2006) menar att kulturen inom 
företaget är en viktig faktor där en låg maktdistans uppmuntrar till kunskapsdelning. 
Ajmal et al. (2009) pekar på att KM i en ogynnsam företagskultur inte kommer att 
lyckas, eftersom personalen då inte litar på ledning, system eller varandra och därmed 
inte är villiga att dela med sig av sin kunskap. 
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2.5 Projektledare 
Den huvudsakliga uppgiften för en projektledare är operativt ansvar. Det innebär 
förmågan att uppnå ett projekts mål i termer av tillräckliga resurser och realistiska 
förväntningar. Det medför även ansvaret att medarbetarna ska levererar rätt sak, på rätt 
tid och med rätt kvalité. Det är även projektledarens roll att reflektera över 
projektplanen; varför, om denna inte hölls och vilka indikatorer det ger på projektet 
samt dess utformning som helhet. (Hagman, 2002; Tonnquist, 2007)  
 
Enligt Hagman (2002) är strategiska och taktiska beslut beroende av varandra och därav 
starkt sammankopplade, vilket gör att det måste finnas en klar strategi innan ett projekt 
dras igång. Detta för att öka möjligheterna för en tillfredställande arbetsplanering.  
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3. Metod 
Följande kapitel presenterar de vetenskapliga metoder som använts i utförandet av 
studien, för att ge en överskådlig bild av ställningstaganden, tillvägagångssätt och 
tillförlitlighet i rapporten. 

3.1 Undersökningsmetod 
Vilken undersökningsmetod som används är beroende av vilken sorts data som ska 
samlas in. En klar skillnad finns mellan kvantitativa och kvalitativa data, liksom 
respektive metoder. (Halvorsen, 1992) Backman (2008) menar att ett kvalitativt 
perspektiv tar fasta på den subjektiva verkligheten och att det finns en fördel med att 
metoden är dynamisk. Merriam (1994) beskriver att deduktiv forskning grundas på att 
forskaren söker information som passar befintliga teorier till mosats till den induktiva 
ansatsen. Halvorsen (1992) påpekar att, i dagens forskning, motsäger det deduktiva och 
induktiva angreppssätten inte nödvändigtvis varandra. 

Vi har i vår studie tagit fasta på hur personer upplever sin verklighet, vilket gör att vi 
har valt den kvalitativa metoden där vi letar efter data som inte är direkt mätbara. Vårt 
angreppssätt prövar existerande teorier mot verkligheten snarare än att skapa nya. 

3.2 Fallstudie 
Begreppet fallstudier syftar till att man använder sig av en eller några få objekt i sin 
studie och inriktar sig på processer (Halvorsen, 1992). Enligt Denscombe (2000) ger 
detta arbetssätt en förutsättning till en djupare analys till objektet ifråga. Vidare finns 
det en möjlighet att inte låsa sig vid en källa och metoderna kan variera under studiens 
gång varefter omständigheterna kräver det. Vi har utifrån detta valt vårt arbetssätt.  

En fallstudie kommer främst fokusera på studiens djup, det speciella hos objektet, 
processer och flera källor. Forskaren ska ha i åtanke att en fallstudie kan komma att 
kritiseras för att producera data som inte direkt mätbara och därför kan ifrågasättas ur 
forskningssynpunkt. Vidare kan trovärdigheten i eventuella generaliseringar ifrågasättas 
utifrån detta enstaka fall. Författaren måste därför vara noga med en öppenhet kring 
metodik. (Denscombe, 2000) 

Vår studie avgränsat fallstudien till ett företag inom tillverkningsindustrin och betonar 
att studien syftar till att ge djupare kunskap om tillvaratagandet av kunskap inom just 
detta företag, snarare än att presentera en generalisering inom området. 
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3.3 Tillvägagångssätt 
Figur 3 illustrerar arbetsgången under studien relaterad till kunskapsmängd och 
bearbetning av denna. Likt Backman (2008) har arbetsgången varit en process som 
liknat en cirkel där utgångspunkten och avslutningen har varit en fråga, med 
mellandelar som problem, observation, analys och tolkning. 

 

 

 

 

 

 

       Figur 3 Illustration över hur kunskapsinhämtning och bearbetning av denna. 

3.4 Litteraturinsamling 
För att skapa en kunskapsbas att utgå från strukturerades litteraturinsamlingen till de 
områden som bedömdes utgöra basen för KM. För att skapa en bild av vilken tidigare 
forskning som fanns på området användes främst artiklar hämtade ur olika 
artikeldatabaser. Främst användes Emerald och Google Scholar. Sökorden var 
framförallt; KM, learning organisations, project, project leader, organizational culture. 
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3.5 Intervjuer 
Ejvegård (2003) menar att en intervju kräver eftertänksamhet gällande intervjuobjekt då 
denna insamlingsteknik är relativt tidskrävande. Vi har valt fyra personer inom 
organisationen; två i övergripande ledande positioner och två projektledare. Dessa 
valdes ut på basis att de har samtliga varit projektledare för en och samma produkt men 
olika serier. Detta för att ämnet KM är starkt sammankopplat till företagets samtliga 
nivåer och dess resultat är beroende av organisationen som helhet.  

Denscombe (2000) lyfter att det är en stor skillnad mellan en konversation och en 
intervju men då dessa är lika till sin art kan forskaren lätt vaggas in en falsk trygghet om 
svårighetsgraden. Författaren menar också att det krävs ett noga övervägande när en 
intervju kan vara lämplig. Intervjuer är att föredra om forskaren har som avsikt att nå 
data som baseras på erfarenheter, känslor eller som är relaterade till nyckelpersoner 
inom det valda fältet. Intervjuer ger vidare data som går mer på djupet än på bredden.  

Vår studie har en direkt koppling till det Denscombe (2000) beskriver eftersom vi i 
första hand söker en djupare förståelse kring fenomenet KM och dess användning. 
Kopplat till fallstudien bedömer vi detta vara ett bra alternativ till datainsamling. 

Denscombe (2000) beskriver olika former av forskningsintervjuer, där vår intervju kan 
kategoriseras som en personlig intervju i semistrukturerad form. Det innebär att 
intervjun sker med ett intervjuobjekt åt gången i ett direkt möte med forskaren och att 
det finns en struktur för vilka områden och frågor som under intervjutiden ska 
behandlas. Frågorna är av öppen karaktär och fokus ligger på den intervjuades svar, 
tankar och utläggningar kring frågorna. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga A. De 
intervjuade kommer i rapporten att omnämnas som Chef 1, Chef 2, Projektledare 1 samt 
Projektledare 2. Brevet som gick ut till intervjuobjekten innan intervjuerna återfinns i 
Bilaga B. Samtliga transkriberingar till intervjuerna återfinns i Bilaga C-F. 

3.6 Reliabilitet och Validitet 
Innebörden av reliabilitet är den tillförlitlighet och användbarhet som finns hos ett visst 
mätinstrument. Inom forskningssammanhang är detta viktigt att beakta då forskaren 
själv som skapar instrumenten för sin forskning i och med de valda insamlings-
metoderna. En hög reliabilitet visar sig genom att samma resultat uppnås vid upprepade 
mätningar. (Ejvegård, 2003) Genom att vi tydliggjort våra metodval och synliggjort det 
material studien bygger på, bedömer vi reliabiliteten som hög. Vidare ansåg vi att det 
höjer tillförlitligheten att intervjuobjekten har arbetat med samma produkt i företaget 
och därigenom gått igenom samma process och lärt av varandras White Books. Valet att 
intervjua personer på olika ledningsnivåer visar ett tvärsnitt av organisationen, vilket 
också tyder på en stärkt tillförlitlighet i studien. 

Validitet avser att forskaren mäter det som var avsett att mätas. Däremot kan det vara 
svårt att jämföra ett resultat om inte ett likadant försök har gjorts tidigare. Grunden för 
en god validitet är att reliabiliteten är hög men detta ger automatiskt inte en god 
validitet. (Ejvegård, 2003) Vi har strävat efter att skapa en god validitet genom att göra 
en grundlig teoretisk bas med flera författare inom varje ämne och som är ledande inom 
sina områden. Vidare har vi båda två medverkat vid samtliga intervjuer och därigenom 
kunnat tolka kroppsspråk och nyanser, vilket vi anser höjer validiteten.  
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3.7 Metodkritik 
Resultatet vi uppnått genom denna fallstudie har sin grund i fyra intervjuer, där fler 
intervjuer kunde skapat ett bredare forskningsunderlag. Vi har genom vårt arbete strävat 
mot att ge en transparant bild av vårt underlag men samtidigt varit tydliga med att detta 
är ett enskilt fall. 

Vidare finns det risker med att vi själva har medverkat vid företaget då intervjuerna 
skedde. Resultatet kan färgas av de övriga intryck och de samtal som skedde utanför 
intervjuerna. När underlaget har analyserats har det i största möjliga mån skett 
strukturerat som Denscombe (2000) rekommenderar, en risk vid analys av kvalitativt 
underlag är dock att forskaren omedvetet vinklar materialet efter vad denne önskar hitta.  
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4. Empiri 
Detta kapitel består av en sammanfattning av de fyra intervjuerna och inleds med en 
presentation av respondenterna.  

4.1 Presentation av respondenterna 
De två projektledarna som var ansvariga för 1- respektive 2-serien arbetar idag på andra 
positioner. De är fortfarande starkt kopplade till projektverksamheten och bidrar med en 
god insyn i den högre ledningsnivån. 

Chef 1: Arbetar som miljö- och säkerhetsansvarig för företaget på global basis. Hans 
arbete innefattar både produkter och processer inom hela koncernens verksamhet. Han 
har arbetat inom företaget sedan 1998 och var ansvarig projektledare för produkten, 1-
serien. 

Chef 2: Arbetar som Director på avdelning Product Planning och är därmed ansvarig 
för produktplanering avseende deras produkt. Har arbetat inom företaget sedan 1994 
med ett permissionsavbrott på fem år hos ett engelskt företag. Var ansvarig för 
projektledare för produkten, 2-serien 

Projektledare 1: Arbetar som Chief Product Manager, det vill säga är huvudansvarig 
projektledare för utvecklingsprojekten. Har arbetat inom företaget sedan 2007. Var 
delansvarig projektledare för produkten, 3-serien. 

Projektledare 2: Arbetar som chefsproduktutvecklare för produktutvecklingsprojekt. 
Har arbetat inom företaget sedan 2000 och är ansvarig för framtagandet av produkten 3-
serien. 

4.2 Knowledge Management 
Benämningen KM var inget som respondenterna visste att företaget hade etablerat. 
Respondenternas svar på KM-frågorna sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1 Respondenternas svar på KM‐frågor.



Knowledge Management och Projektledning 4 Empiri
Emma Hultin Eriksson 
Sofia Nilsson 

2011-05-04

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

13 
 

espondenternas egna ord som visar på skillnaden mellan chef och projektledare 

onlig basis om någon har drivet eller om någon har 

”Fas t är 

I Tabell 2 sammanfattas hur synen på kunskapshantering var mellan de olika 

snabbt 

g. 

 

 

R
angående kunskapsdelning var; 

”Det sker ad hoc och på pers
intresset eller någon råkar ställa rätt fråga till rätt individ.” Chef 2, Bilaga D 

t som projektledare ser man alltid sina leveranser som ligger framför en och de
de man springer på, man jobbar inte gärna med sådant som kan hjälpa någon om två 

år.” Projektledare 2, Bilaga F 

intervjuobjekten. Samtliga respondenter menar att det är personalen som besitter 
kunskaperna och att det därför är för och nackdelar med den rådande strukturen.  

Projektledare 2 lyfter problemet kring att de arbetar med många konsulter, vilka 
blir avvecklade vid en konjunkturnedgång som den som var, varvid mycket kunskap 
försvinner ut från företaget och inte kommer tillbaka. Chef 2 menar på samma sätt att 
det finns risker med att kunskapen finns hos specifika individer och inte i några system. 
Han pekar på att deras lösningar med personbasis fungerar på lokal nivå men att det 
förutom riskerna med personal som slutar inte kommer att fungera lika bra i och med 
den globalisering som sker. När det sitter utvecklare i samtliga tidszoner måste man 
kunna hantera dokumenteringen och visualiseringen av kunskap på ett bättre sätt. 
Tabell 2 Sammanfattning av hur respondenterna upplever företagets kunskapshanterin
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4.3 unskap 
Samtliga respondenter ansåg sig göra skillnad på olika sorters kunskap, främst mellan 

 gick att läsa sig till och kunskap som var mer erfarenhetsbaserad. Chef 2 

4.4 ultur 
enterna upplever alla att de arbetat i bra team under sina projekt som haft en 

 företaget.” Chef 2, Bilaga D 

 

K

kunskap som
och Projektledare 1 ansåg också att de sociala färdigheterna räknades in som en kvalité 
inom kunskap. Chef 1 menade att man försöker förhålla sig till dem båda med hjälp av 
deras Personal Business Plan (PBP) som syftar till att hitta eventuella kunskapsgap i 
förhållande till tjänst. De gap som inte kan fyllas med utbildning försöker man täppa till 
genom att låta personen vara delaktig i olika projekt eller grupper. Tabell 3 
sammanfattar vad respondenterna hade för definitioner och åsikter kring kunskap. 
Uppfattningen är lika kring att alla på företaget har tillgång till de tidigare kunskaperna 
inom företaget men de beskriver olika mer eller mindre komplicerade vägar att få 
tillgång till den. 

 
K

Tabell 3 Sammanfattning av respondenternas syn på kunskap.

Respond
laganda där man ställde upp för varandra. Företagskulturen rent generellt på företaget 
beskriver respondenterna som att de anställda brinner för sin produkt och att det är en 
stark laganda. Detta sammanfattar Chef 2 med nedanstående citat. Denna kultur präglar 
också projekten, vilket visar sig i Tabell 4. I och med omorganiseringen upplever dock 
samtliga att den starka produktkänslan har minskat då centraliseringen inneburit att ”det 
lilla företaget i det stora” blivit mindre påtaglig. 

”Det är en åtagandekultur som präglar
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å frågan om de anser att företaget uppmuntrar till kunskapsåtervinning anser Chef 2 att 

t pågår centrala initiativ att försöka dokumentera kunskapen bättre men jag törs 

Projektledare 1 lyf der för kunskaps-

P
de uppmuntrar det men att strukturen i företaget försvårar det. Han tar upp exemplet 
med White Books och menar att det sker regelbunden skrivning och läsning men 
ifrågasätter huruvida detta medel är det bästa verktyget att dokumentera kunskap. Han 
påpekar dock att företaget är på väg i rätt riktning med nya initiativ mot The Toyota 
Way. 

”De
säga att vi är dåliga på det.”Chef 2, Bilaga D 

ter också att strukturen utgör ett vitalt hin
återvinning. Han menar att det finns moment som uppmuntrar till det men att strukturen 
där duktiga tekniker ”tvingas” avancera till positioner som är mer administrativa för att 
höja sin lön och klättra i karriären, gör att det är mycket kunskap som går förlorad. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Respondenternas svar om kultur kopplade till deras projekt. 
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4.5 Projektledare 
Samtliga respondenter beskriver projektverksamheten som ett solfjädersystem med 
olika etapper (förstudie, planering m.m.) där tidigare fas ska vara klar innan nästa 
inleds. Systemet innefattar gatestrukturer med tydlig återkoppling till ledningen genom 
kontinuerliga uppföljningsmöten.  

Hämtning av kunskap sker kontinuerligt under hela projektet medan återlämning enligt 
den senaste rutinen sker ungefär ett halvt år emellan varje gång då dessa White Books 
fylls i. Samtliga respondenter hade läst respektive White Book som deras senaste 
föregångare hade lämnat efter sig. Svaren är olika på var dessa dokument finns att få tag 
i. Ingen av respondenterna vet om det finns något White Book-bibliotek utan menar att 
det ska finnas i Team Place. 

Projektledare 1 berättar om ett faddersystem som finns inom företaget, men svarar att 
detta inte finns inom projektverksamheten och att det borde vara att beakta.  
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5. Analys  
Det framgår tydligt av empirin att företaget inte har ett etablerat innehåll eller termer för 
KM. Däremot planeras införandet av dessa processer och etableringen av en funktion 
som hanterar kunskapsöverföring. I dagsläget finns det initiativ från individer men inga 
officiella strategier eller system för att hantera det. I strävan mot att bli en lärande 
organisation kommer planerade åtgärder att vara nödvändiga.  

Teoriavsnittet visar på att det är viktigt att göra skillnad mellan olika sorters kunskap i 
KM. Samtliga respondenter har olika syn på vad kunskap är och resonerar mer i termer 
om kompetens än kunskap. Detta sammanfaller med teoriavsnittets beskrivning av att 
det är ett vitt begrepp. Företaget visade överlag på praktiska verktyg för att hantera olika 
sorters kunskap hos de anställda, bland annat genom en PBP. Projektledarna hanterade 
inte olikheterna utan tog till sig och återförde enbart explicit kunskap genom White 
Books. Strukturen i företaget medförde dock att den tysta kunskapen gick vidare till 
nästa projekt i och med att det ofta var samma resurser från projekt till projekt. Detta 
ligger till grund för att projektledarna ser det dokument de lämnar efter sig som 
förvarande. För att se hur deras efterlämnade kunskaper utvecklas måste de själva vara 
delaktiga i nästkommande projekt. Projektverksamheten kan relateras till Double-loop 
Learning genom funktionen med styrgrupper, vilken har insikt i övergripande mål och 
befogenheter att ändra i struktur, mål och resurser.  

Den implicita kunskapen i företaget sprids bland annat genom fadderverksamhet som 
enligt projektledarna inte finns inom projektgrupperna. Med någon form av mästare-
lärlingrelationer även inom projektverksamheten skulle den implicita kunskapen kunna 
spridas på ett effektivare sätt. 

Enligt empirin uppmuntrar företaget till kunskapsdelning muntligen men är sämre på att 
realisera det. En positiv aspekt är däremot den processutveckling projektledarna 
beskriver med White Books. De ska numera fyllas i kontinuerligt och ge direkta råd till 
kommande projekt. Ytterligare en bra del är det sätt PBP berör kunskapsöverföring. 
Genom deltagande i projekt täcks kunskapsgap gällande tyst kunskap. 

En projektledare lyfter dock en viktig aspekt gällande kunskapsåtervinning där 
företagets belöningssystem slår fel. Han menar att fel saker premieras i kunskaps-
sammanhang då duktiga tekniker försvinner med sin kunskap uppåt i företagsstrukturen. 
Cheferna uttrycker i intervjun att företaget är det lilla företaget i det stora, vilket gör att 
strukturen fungerar så länge individerna befordras lokalt och kan kontaktas för 
expertiskunskap. I och med den nya företagsorganisationen är risken stor att kunskapen 
på sikt försvinner från den lokala fabriken. Projektledarna uttrycker även en risk med att 
många anställda konsulter inte kunskapsmässigt är knutna till företaget. För att skapa 
förutsättningar för en lärande organisation är detta något som måste ses över så att hela 
organisationsstrukturen uppmuntrar till aktivt lärande och spridning av kunskap.  

Cheferna uttrycker en utveckling från att produktmålen varit tydliga men med en 
omogen projektstruktur, till att projektstrukturen blivit inarbetad och fast. 
Projektledarna bekräftar att projektstrukturen idag är inarbetad men menar att 
produktmålen formas under projektets första fas. Likt teorin förespråkar visar detta på 
en klar koppling mellan strategi och taktiska beslut.   
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Företaget har en rad olika praktiska verktygen för KM. Av dessa framgår det av empirin 
att White Books är det som omnämns flest gånger. White Books:en finns på respektive 
Team Place och är därmed inte samlade på ett ställe, utan kräver aktiv eftersökning för 
åtkomst. Av empirin framgår det vidare att åsikten om hurvida kunskapen utvecklas 
eller förvaras, går isär beroende på position inom företaget.  Enligt cheferna utvecklas 
personalen hela tiden och därmed kunskapen. Den enskilda projektledaren däremot 
säger att kunskapen enbart förvaras. Från ett mer övergripande plan både förvaras och 
utvecklas kunskapen beroende på arbetsuppgift. Detta bekräftar teorin i kritiken mot 
KM och visar på en svårighet i att kombinera projektledarens operativa ansvar med mål 
kopplade till KM. Det visar också att KM inte är något som kan förpassas till IT-
avdelningen, utan att IT-system kan användas som stöd till en strategi med klara 
formulerade mål. 
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6. Slutsatser och diskussion 
Som en summering av våra analyser och för att besvara studiens syften presenterar vi i 
detta kapitel den diskussion och de slutsatser vi fått fram.  

6.1 Slutsatser 
Inom ramen för vår problemformulering och våra syften med rapporten, presenteras 
våra slutsatser kopplade till dem. 

• Hur kan en projektledare tillvarata en organisations tidigare kunskaper och 
återföra nya kunskaper, inom ramen för projektverksamhet? 

• Undersöka metoder för kunskapshantering med fokus på projektverksamhet. 

• I vilken mån företaget är en lärande organisation. 

Traditionella metoder med potential 
Projektledarna inhämtar och återför sina kunskaper främst genom traditionella metoder, 
såsom att skriva ned vad de lärt sig, vilka har potential till vidareutveckling. Principen 
med White Books, vilken är den primära funktionen för en projektledare att inhämta och 
återföra kunskap, relaterar till Single-loop learning. En funktion för Double-loop 
learning saknas dock i projektverksamheten, vilket gör att företagets organisation går 
miste om de unika kunskaper en projektledare besitter. Det visar också på att företaget 
inte uppfyller samtliga delar som karaktäriserar en lärande organisation.  

Ett bedömt problem med den nuvarande strukturen för White Books är att dessa är 
utspridda i intranätet. Genom att skapa ett bibliotek för dokumenterad kunskap, 
underlättar det för uppstarten av ett nytt projekt och skapar möjligheter för att utveckla 
ny kunskap ur befintlig. Utvecklingen av White Books har gått från att vara en 
kunskapssophög till att vara en aktiv kunskapssamling. Trots det är de fortfarande 
endast förvarande i sin natur. För att skapa Double-loop learning och vidareutveckla 
kunskapskonceptet, borde White Books utgöra en kompletterande funktion av 
kunskapsöverföring och delning. Den huvudsakliga funktionen bör innefatta en bättre 
visualisering.  

Nya metoder för kunskapshantering i projekt 

Utöver de befintliga verktygen kan metoder såsom fadderverksamhet och gradering av 
professionerna vara kompletterande. En fadderverksamhet skulle effektivisera 
överföringen av implicit kunskap genom att stärka nya projektledare. Samtidigt kan 
detta innebära en risk att projektledarens auktoritet ifrågasätts och underminerar denne i 
sitt arbete. 
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Kulturella förutsättningar 
Det finns ett engagemang och en vilja att ständigt förbättras, vilket i kombination med 
den åtagandekultur som beskrivs samt att grunderna enligt teoriavsnittet är uppfyllda 
lägger basen till en kultur i vilken en lärande organisation kan växa. Företaget bedöms 
därmed ha en god grund i kulturen för att lyckas med införlivandet av en mer utvecklad 
kunskapshantering och skapandet av en lärande organisation. För att stärka 
delaktigheten i ett globalt företag bör kunskapsdelningen förankras på ett tydligare sätt 
hos projektledarna, vilket skulle ligga till grund som motivation för aktivt deltagande. 

6.2 Diskussion 
Företaget uppvisar en stark vilja till att utveckla sina delar inom KM i likhet med de 
anledningar som finns i teorin. Detta innebär att vid intervjuernas tidpunkt var ämnet 
inte särskilt spritt utan skedde enbart via specifika individer. Detta stämmer väl in på 
deras åtagandekultur och speglar svaren i intervjuerna. Omorganiseringen innebär att 
deras sätt att arbeta runt organisationens fel och brister inte kommer att fungera nu när 
företaget blivit mer centraliserat samtidigt som de expanderar sin verksamhet globalt. 
Detta på grund av riskerna med att inte inkorporera kunskapen i organisationen utan att 
behålla den på individnivå gör att kunskapen riskerar att försvinna.  

Inom projektverksamheten finns det goda förutsättningar för diskussionsgrupper, 
projektmöten och tvärfunktionalitet. Än så länge skapar också ”det lilla företaget i det 
stora”, som har en låg maktdistans, en företagsmiljö där det är lätt att kontakta individer 
och tillgången på expertkunskaper är stor. Detta är dock inget som företaget kan lita till 
i framtiden och med ökad globalisering av deras verksamhet. 

Riskerna med att projektledarna enbart fokuserar på sina leveranser kan utmynna i att 
företagets större mål inte uppmärksammas. Detta kan i värsta fall leda till en alienation 
av projektledarna och dess team och den enskilda fabrikens sammanhållning försämras, 
vilket starkt påverkar en organisations lärande förmåga. Detta visade sig främst i de 
intervjuades åsikter kring huruvida kunskap förvaras eller utvecklas. För att undvika 
splittring mellan fokus på operativt ansvar och KM skulle företaget kunna förtydliga hur 
deras verksamhet utvecklar och tillvaratar kunskaper och vad detta rent praktiskt 
mynnar ut i. Detta tror vi skulle motivera projektledare att engagera sig mer i att återföra 
och sprida sina kunskaper. 

Att inneha rollen som projektledare innebär att samla in mängder med kunskap.  Denna 
kunskap är inte bara viktig för kommande projekt, utan kan även bringa nytta till hela 
företaget. Dessutom innehar projektledaren en möjlighet att möte ett tvärsnitt av 
organisationen, en position som få har tid att sätta sig i. Det gör att projektledaren 
innehar en viktig roll i den lärande organisationen.  

En gradering av yrkesgrupperna skulle uppmuntra kompetenta anställda att stanna kvar 
inom området de är bra på. Det skulle dels förhindra att kunskap går förlorat uppåt i 
organisationen men även resultera i ett naturligt urval till projektledarrollen. Det i sin tur 
kan ge en statushöjning för respektive yrkesgrupp. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 
Inledning: 

1. Hur skulle du beskriva din roll i företaget? 
 

2. Hur länge har du arbetat inom företaget?  
 

3. Hur skulle du beskriva företagsstrukturen?  
Öppna frågor: 

Kultur 
4. Beskriv er företagskultur.  

-Ge exempel! 
 

5. När du var projektledare, hur skulle du beskriva kulturen i projektet? 
 

6. Skulle du säga att ni hade klara mål från ledningsnivå när ni gick in i projektet?  
 

7. Produktmål eller ”mjuka” mål? 
 

8. Implementerade ni några praktiska verktyg för att föra ner de ”mjuka målen” 
nedåt i organisationen? 
 

9. Skulle du säga att ni uppmuntrar till kunskapsåtervinning? 
-Ge exempel! 

Kunskap 
10.  Finns det en gemensam definition av ”kunskap” inom företaget? 

 
11.  Vad skulle du säga är ”kunskap” för företaget? 

 
12.  Gör du skillnad mellan olika sorters kunskap? 

KM 
13.  Uppmuntrar ni kunskapsdelning mellan anställda? Om ja, på vilka sätt? 

 
14.  Vad anser du är er främsta tillgång vid hantering av kunskap?  

 
 

15.  Har ert företag en strategi för KM? 
‐  Om så, beskriv den. 

 
16.  Är er hantering av kunskap inriktad på förvaring av denna eller nyskapande ? 

‐ Ge exempel! 
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17.   Har ni några praktiska verktyg för kunskapshantering? 

 
18.  Vad kan förbättras med er kunskapshantering på ett strategiskt och ett praktiskt 

plan? 
 

19.   Har ert företag en specifik avdelning för KM? 
‐ Om så var i er organisation skulle du säga att er KM-avdelning ligger? 
‐ Vad arbetar de med/ansvarar för? 

 
20.   Har ert företag genomfört eller har ni några aktiva KM-projekt? 

Projektledare 
21.  Vilken roll spelar projekt för er verksamhet? 

 
22.  Hur ser uppstarten av ett projekt ut?  

‐  Vem/vilka har tillgång till företagets tidigare kunskaper? (projektledare, 
gruppen, tillsammans, var för sig?) 
 

23.  Hur ser avslutningen av ett projekt ut?  
‐ Vem/vilka återför sina kunskaper? (projektledare, gruppen, tillsammans, 

var för sig?) 
 

24.  Hur ser återkopplingen från projekt till ledning ut? 

Avslutande frågor: 
25.  Har du några avslutande frågor eller tillägg? 

 
26.  Får vi kontakta dig igen om vi har några kompletterande frågor? 
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Bilaga B: Introduktionsbrev 
Hej, 
Vi heter Emma Hultin Eriksson och Sofia Nilsson. Vi går vårt tredje år på Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm, och denna vårtermin skriver vi vårt kandidatarbete 
inom Industriell Ekonomi och Organisation med temat Knowledge Management.  
 
Vår frågeställning handlar om hur en projektledare återanknyter till företagets samlade 
kunskap. Vi skulle vilja intervjua dig vid ett tillfälle i cirka en timme och frågorna 
kommer att handla om din roll i företaget, projektledare, Knowledge management och 
företagskultur. Underlaget kommer vi sedan att analysera, sammanställa tillsammans 
med övriga intervjuer och resultatet kommer att presenteras i vårt empiri-avsnitt i 
forskningsrapporten. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och läggas i en bilaga 
i rapporten. Detta för att läsaren av rapporten ska kunna se hur vi har tolkat svaren.  
 
Självklart finns möjlighet att få tillgång till rapporten när det hela är klart. Har du några 
frågor eller önskar komma i kontakt med oss är våra kontaktuppgifter; 
 
Emma Hultin: 
emmhe@kth.se 
 
Sofia Nilsson: 
sonils@kth.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
//Emma & Sofia 
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Bilaga C: Transkribering Chef 1 
Hur skulle du beskriva din roll i företaget? 
– Min roll.. har du på bandspelaren? Min roll är att vara miljö– och säkerhetsansvarig 
för företaget globalt. Innefattande både produkter och processer, alltså, inom hela 
koncernens verksamhet. Så är det. 

– Hur länge har du arbetat? Inom företaget, inte inom rollen. 
– Inom företaget har jag jobbat sedan 1998 men sedan har jag bytt jobb ett antal gånger, 
eller fått nya utmaningar kan man väl kalla det för. Och i den här senaste rollen nu 
sedan drygt 1,5 år tillbaka. 

– Vi såg ju den nya företagsstrukturen, hur skulle du beskriva den gentemot den 
gamla? 
– Den gamla var ju då baserad på de olika produkterna och egentligen de olika bolag 
som har förvärvats in inom företaget då. Så innan omorganisationen så var det ett bolag 
i bolaget kan man kalla det för då. Och det är väldigt mycket den svenska verksamheten 
då. Så det var många bolag i bolaget, vilket gjorde att man fick en väldigt stark känsla 
för sin produkt. Man fick en väldigt stark känsla för den anläggning och sajt som man 
arbetade på. Men det var nog sisådär med koordinationen där i mellan då, alltså det man 
brukar kalla synergier och samordningseffekter också vidare. Det som gjordes nu när 
den nya chefen kom in för två år sedan ungefär var att man istället organiserade allting 
centralt. En gemensam produktutvecklingsorganisation, en gemensam produktions-
organisation, en gemensam sales and marketingorganisation exempelvis då. Och då får 
du ju då de här synergierna då, samordningseffekterna på ett annat vis, vilket har visat 
sig vara väldigt effektivt och bra på många sätt och vis. Men det är klart, återigen, den 
där, exempelvis den starka produktkänslan då kanske inte riktigt är samma som tidigare 
på alla ställen. Ja, det var nog en kortfattad beskrivning av den. 

–Ja men det var bra. Hur ni vill att er företagskultur ska vara. Hur skulle du säga 
att den upplevs till vardags? 

– Mm, men jag tror att det här är väldigt olika för olika medarbetare. Som jag har sagt är 
företaget väldigt internationellt, en internationell koncern, med medarbetare i alla 
världsdelar och inte minst i Asien den senaste tiden, där det vuxit kraftigt. Och företaget 
i grunden och de värderingar som finns beskrivna upplever jag som väldigt svenska och 
skandinaviska. Det här är mest sunt förnuft för oss. Alltså att vi ska ha respekt för 
individen och sånt. Det är lite grunden för oss att leva i Sverige och även om vi ser till 
våra kärnvärden med kvalité, miljö och säkerhet känns väldigt naturligt för svenskar då. 
Men det något helt annat om du kommer till exempelvis Asien, i form av Indien då som 
jag besökte i höstas. Jag vet inte om ni har vart i Indien men när man åker bil eller är ute 
i trafiken i Indien så är man ju förvånad att man överlever överhuvudtaget för folk kör 
ju som totalt vansinniga och har inte alls den där känslan för säkerhet som vi har här i 
Sverige, sen vi är födda om man säger så. Och det här blir ju väldigt annorlunda, för jag 
tror för en indier då, för att försöka komma till ett svar på frågan då, för en indier så är 
ju det här nästan lite revolutionerande då med de här kärnvärdena kvalité, miljö och 
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säkerhet inte minst om vi tar säkerhet som ett exempel här då. För så lever man ju inte i 
övriga delen utan man tycker att det är lite, vad ska man säga, häftigt och speciellt och 
jag tror att man därför följer våra värden, kärnvärden också vidare kanske mer strikt än 
vad man gör i Sverige. Av den anledningen att det i Sverige är så självskrivet, för så är 
vi ju. Ja jag tror att det skiljer väldigt mycket i olika delar i världen, i Sverige och 
Skandinavien så tar vi det för givet, vi kanske tom är lite dåliga att följa allting som är 
tänkt eller som står i teorin som du uttryckte det. Medan man faktiskt i andra delar av 
världen kanske följer det mer strikt för det står ju i en publikation som någon på 
huvudkontoret har skrivit. Någonting sånt. Var det svar på frågan? 

– Ja det var det. 
– Det var långt men det är viktigt med de här kulturella skillnaderna. 

– Ja, speciellt när man går globalt. 
– Ja och ursprunget, det Svenska ursprunget som sagt. Det är väldigt mycket givet i 
Sverige känns det som. 

– När du var projektledare för 1–serien, hur skulle du säga att kulturen var då? 
Om man får kalla det ”projektkultur” eller liknande. 
– Ja, alltså kulturen i företaget i stort var ju väldigt likt den det är nu. Kultur ändras ju 
inte på ett par tre år, inte ens på tio år, det var ju tio år sedan ungefär. Men däremot när 
jag kom in och det var faktiskt en av anledningarna till att jag kom ini det projektet, det 
var att jag hade erfarenhet av att jobba i produktutvecklingsprojekt ifrån andra branscher 
bl a bilindustrin. Jag tror att det är allmänt känt att bilindustrin ofta har legat kanske lite 
före andra delar av industrin då vad det gäller utveckling. Och det jag då hade med mig 
väldigt mycket från bilindustrin och som förmodligen även som personligt tänkt var bl a 
samarbete, tvärfunktionalitet, jobba i team, jobba med gemensamma mål som vi 
verkligen är tydliga och kommunicerar de målen både vad gäller om det är kvalité eller 
tider eller vad det månde vara. Och när jag kom till företaget då för tolv år sedan var jag 
lite förvånad över att man kanske inte riktigt jobbade på det viset, framförallt inte i det 
produktutvecklingsprojekt som just satts upp då. Jag tyckte att det var lite för mycket 
stängda dörrar och sådär. Och då går det oftast på det viset att om har man åsikter om 
saker och ting då så får själv problemen i knäet då för det var precis vad min chef sa 
men att du verkar ju ha erfarenhet av det här och du har jobbat med motsvarande grejer 
tidigare, du kan väl göra något åt de där grejernas som du har lyft som problemområden 
då. Så det var faktiskt så som jag blev projektledare vid det tillfället då. Av den 
anledningen så jobbade jag väldigt mycket med, om vi kallar dem då, kulturella 
frågorna eller process och hur man jobbar tillsammans lite mer beteendefrågorna än 
själva produktutvecklingen.  Även om det var ett produktutvecklingsprojekt så hade vi 
massvis med duktiga tekniker och konstruktörer som visste precis hur de skulle 
konstruera den här produkten. Men däremot att få ihop teamet bakom, så det inte bara 
var konstruktörerna som tog fram en ritning, utan att inköparna var med och involverade 
leverantörerna och att produktionsteknikerna var med och påverkade ifrån produktions 
sida hur man skulle producera den här sen när den var klar. Det var liksom mitt tillskott 
väldigt mycket då. Och det kan man väl kalla för kulturen då, jag försökte driva det här 
mot en mer tvärfunktionell projektkultur då.  
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– Skulle du säga att ni hade väldigt klara mål när ni gick in i det här projektet? 
Alltså uppifrån. 
– Ja, då, återigen så var det här ju ett antal år sedan men då hade vi väldigt tydliga 
produktmål. Vi visste hur stora maskinerna skulle vara, vi visste hur mycket bränsle de 
skulle dra, hur mycket de skulle lasta vi visste hur länge de skulle hålla. Alltså allting 
som var produktrelaterat men min grej i det här, precis som jag kommenterat tidigare 
det var ju att vi måste ju ha mål inte bara på produkten utan processen till exempel då. 
Kostnaden var också givetvis väl specificerad. Det är givetvis viktigt, finansiellt då. 
Men just de här bitarna med att hålla tider under utvecklingen, jobba enligt gate–
strukturer och liknande då, det var ganska omoget vid den tiden faktiskt. Så det var 
någonting som vi jobbade väldigt mycket med. Där var det dåligt med mål kan jag säga. 
Utan det var någonting som vi under det projektet så gott det gick, fick utveckla själva 
då. Men produktmålen fanns där hela tiden. Det här kan jag säga då, det här var ju tio år 
sen då och det är jättestor skillnad nu. Nu är det något helt annat. Så de andra 
projektledarna ni kommer att träffa senare i eftermiddag de kommer att ha en helt annan 
vy på det här skulle jag tro, hoppas jag i alla fall. 

– Implementerade ni några nya praktiska verktyg då för att föra ned de, vad du 
kallar, de lite ”mjukare” målen? 
– Mm, man skulle väl kunna säga, jag vet inte om det är ”mjuka”, men man kan väl ta 
ett exempel då, för att något som jag hade erfarenhet av då som var väldigt viktigt då, 
var ju att man på ett tidigt stadium etablerade en produktstruktur. Så att man visste, 
alltså vilka olika komponenter kommer faktiskt denna maskin att innehålla, på ett tidigt 
stadium. Du behöver inte ha alltid färdigkonstruerat i detalj men du ska ha ett 
artikelnummer och du ska veta ungefär hur den här grejen ska se ut för på det här tidiga 
stadiet kunna involvera de här andra delarna i företaget. Så att inte all den här 
kunskapen går ligger i produktutvecklingskillarnas huvuden då. Och att kunna 
kommunicera runt här och följa upp: okej har vi nu, har vi gjort något preliminärval av 
leverantör på den här komponenten, har vi involverat den leverantören? Har vi förberett 
monteringsstationen för den här pedalen? Alltså, det finns ju ett antal sådana här mer 
processrelaterade frågeställningar då som man skulle kunna se som lite mjukare om man 
säger så. En sådan lista då, vilket vi brukar kalla ”build of material”, etablerade vi då 
tidigare än någonsin tidigare under det här projektet då. Och det är väl något som jag 
tror har följt med då och nu är mer eller mindre etablerat arbetssätt. Så att en sådan 
måste man ha på ett tidigt stadium för att få struktur i saker och ting. Kan jag säga också 
då, vad gäller det här med teamarbetet då, så etablerade vi tvärfunktionella team inom 
de olika, vi brukar kalla det funktionsgrupper då. En funktionsgrupp kan vara t ex 
svetsade strukturer, det vi har tittat på här ute när man svetsar en ram då. Då finns det 
vissa människor då inom produktutveckling, produktion och inköp som jobbar just med 
de grejerna då. Sätt de tillsammans då och se så man verkligen jobbar med de här 
gemensamma lösningarna. Just de här teamen och att leda de här kontinuerliga, 
regelbundna, återkommande mötena var också något som vi startade upp i samband 
med det här projektet. Och det finns, ja lite liknande grejer med även i projekten nu, 
men då var det relativt nytt. För 10 år sedan, som sagt, eller drygt det, elva. 

– Tiden går fort.  
– Ja det gör den! 



Knowledge Management och Projektledning 
Emma Hultin Eriksson 
Sofia Nilsson 

Bilaga C: Transkribering Chef 1
2011-05-04

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

 

– Finns det en gemensam definition av kunskap inom företaget? 
– Mm, det var ju en synnerligen bra fråga. Det har jag svårare att säga så mycket om. 
Nej jag har nog aldrig sett det faktiskt, det tror jag inte. Vi pratar ju givetvis väldigt 
mycket om kunskap och det finns en massa verktyg och det finns utbildningar och det 
ena och det andra men en definition på kunskap har jag nog aldrig sett. Kan finnas, men 
i så fall är jag omedveten om den.  

– Vad skulle du säga är kunskap för företaget? 
– Mm, det borde jag ju veta. Det borde man ju ha på sina fem fingrar eftersom de är det 
som är viktigaste av alltihopa. Återigen det som skiljer oss från konkurrenterna är ju den 
här unika kunskapen om våra produkter, om våra komponenter och system. Vad är 
kunskap? Ja, det är på något sätt vår samlade erfarenhet inom det område som vi jobbar. 
Ja, som man då måste kunna använda den här kunskapen för att förbättra de här 
produkterna eller systemen, att göra de mer värdeskapande. Det kan finnas annan 
erfarenhet som man inte har någon nytta av, erfarenhet som man har nytta av för att 
utveckla produkten, affären. Ja, det var något försök. 

– Gör du skillnad på olika sorters kunskap? 
– Hur menar du då? 

– Till exempel, explicit eller implicit kunskap, man pratar om tyst kunskap som i 
form av erfarenhet eller explicit kunskap som man kan printa ner på papper. 
– Det här var ju ett område som jag, jag var ju inte så påläst här. Det var ju en himla bra 
fråga också! Jo men det är klart att det finns. Det finns ju kunskap som man kan, om 
man uttrycker det plugga sig till. Vi har ju utvecklingssamtal då med våra olika 
medarbetare enligt ett avancerade verktyg osv. Där finns det en del då om hur man ska 
förbättra sin kunskap, man har ju sett vilket behov har man i den roll du har, vilka 
kunskapsbehov. Vad ligger du på idag, har du några gap, hur kan du täppa till de här 
gapen, hur kan du förbättra dina kunskaper? Och då brukar man ofta komma till två 
delar då. Det ena då man kan gå på kurs då, gå utbildning. Och förhoppningsvis 
därigenom då få kunskap som man sedan kan använda så man täpper gapet. Men det går 
ju inte att gå på utbildningar för allt. Det är ju bara så. Vissa saker måste man bara 
erfarenhetsmässigt lära sig genom att jobba och vara med. Förmodligen göra lite 
misstag själv också, det brukar ju vara så när man lär sig. Så ja, lite resonemang här 
bara, det finns ju olika typer av kunskap. Men då skulle jag ta de två. Sånt du kan lära 
dig genom att plugga och sånt du kan lära dig genom erfarenhet och praktisk erfarenhet. 

– Har ni olika sätt att hantera de två sätten?  
– Jae det jag tänker på personligen själv då är vårt verktyg då, vad gäller 
utvecklingsplaner och liknande. Jag skulle inte vilja säga att man skiljer på dem i det 
verktyget, det gör man ju inte. Men däremot har jag själv gjort den här noteringen precis 
den jag nämnde då att, det är ingen mening att vi skickar iväg dig på en utbildning för 
det här. För det kommer inte liksom hjälpa. Men låt oss se till att du kommer med i en 
projektgrupp här istället som jobbar med den här typen av frågor. Och att du är med i 
den gruppen i tre månader så kommer du säkert att ha nytta inom det området. Men mer 
än så skulle jag inte säga att det finns olika system, nej. 

– Mm, vi har drygt tio frågor kvar, vill du ta ditt telefonmöte innan? 
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– Ja, jag ska bara meddela vår vän att jag inte kommer. Få se om han är på plats. 

– Så då kör vi vidare! 

– Er företagskultur, skulle du säga att den uppmuntrar kunskapsdelning? 
– Ja, utan tvekan. För vår företagskultur i stort handlar mycket om, ja det vi har varit 
inne på, det handlar mycket om teamwork, det handlar mycket om öppenhet för 
förändringar. Och jag tror att, ja, hela den här kulturen och atmosfären möjliggör 
kunskapsutbyte på olika vis då. Att hjälpa varandra, att inte hålla på sitt eget utan dela 
med sig både av erfarenheter och problem hur man uttrycker det är ju en del av vår 
kultur. Det tycker jag hjälper till mycket. Så det skulle jag vilja säga. Jag har ju också 
personligen egna erfarenheter av tidigare företag där jag varit inne där det har varit 
betydligt sämre och jag definitivt hade svarat nej. 

– Kan du gå och knacka på hos dina kollegor, utan att bokat ett möte och ta upp 
frågor? 
– Ja, med en viss respekt för om de sitter i ett viktigt möte. Då knackar jag ju inte på! 
Haha 

– Nej det förstås. 
– Det var det här med respekt för individen då. Men annars är det väldigt öppet, om man 
säger så, mellan alla, det är inget konstigt. 

– Uppmuntrar i aktivt kunskapsdelning mellan anställda? 
– Jao, det gör vi. Alltså återigen då, vi lever ju i ett företag som har system och 
processer då för det mesta då. Och då är det ju inte riktigt på det viset. Men samtidigt 
har vi ju exempelvis då, vilket ni kanske kommer in mer på eftermiddagen då att för 
projektledaren då, så ingår det då i projektmodellen att man sätter ner sina erfarenheter i 
det vi kallar en ”vitbok” då. Där man helt enkelt sätter plus och minus, varför det gick 
som det gick, vad har vi lärt av det här, vad tar vi med oss till nästa projekt. Det är ju ett 
typiskt sånt exempel på kunskapsöverföring. Om du tar nu exempelvis mellan Chef 2 då 
som körde 2–generationen och Projektledare 2 då som körde 3–generationen. Det är i 
mångt och mycket samma utveckling, samma process, samma produkt men man lyfter 
det här till en annan nivå avseende med avgasrening och sådana grejer. Och det är klart 
att Chef 2 gjorde sin ”vitbok” som han diskuterade med Projektledare 2 innan 
Projektledare 2 drog igång med sitt projekt då. Så där finns det någon form av system. I 
mitt huvud så är det projekt–exemplet som klockan ringer, kanske lite sämre inom andra 
delar faktiskt men vi jobbar ju ganska mycket inom projekt faktiskt, så det är viktigt. 

– Ehmm, kanske ska ta frågorna om projekt när vi ändå är där. Du sa nyss att ni 
jobbar rätt mycket i projekt, jag har en fråga som lyder; Vilken roll spelar projekt 
för er verksamhet? 
– Nä men det är ju jätteviktig roll alltså. Och det där har väl pendlar lite över tiden men 
just vad det gäller projekten ni kommer in på i eftermiddag, produktutvecklings–projekt, 
så är det superviktigt just den där projektformen och det är egentligen precis av den 
anledningen som jag nämnt tidigare: Projekt är så oerhört tvärfunktionella, där du har 
hela företaget inblandning. I slutändan ska du kunna sälja en bra produkt och då måste 
du ha kundinput, och du måste ha leverantörerna med dig, du måste ha produktion med 
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dig osv osv. Så alla är med då och då lämpar det sig väldigt bra då med 
projektorganisationen för då får du med dig alla intressenter. Så det är superviktigt i den 
delen. Sen kanske det är mindre viktig om du har ett förändringsarbete som är strikt 
inom produktion då exempelvis. Att det inte berör inköp eller produktutveckling utan 
det berör bara produktion. Ja då kanske det inte finns något behov av att köra det i 
projekt, utan då kanske vi kan köra den i den vanliga linjeorganisationen istället, om du 
inte har det där behovet av den där samverkan mellan olika delar. Så det skiljer från fall 
till fall men typexemplet där det verkligen passar är ju produktutveckling. 

– Vad anser du är er största tillgång vid kunskapshantering? 
– Ja, det måste ju vara personalen då! De är ju vår största tillgång. Ja men vi jobbar ju 
exempelvis då… Om det vår största tillgång?... Ja, du tänker inte bara projekt nu, utan 
allmänt? 

– Ja. 
– Ja men faktiskt. Nu kommer vi in på ett rent verktyg då. Men någonting som faktiskt 
är väldigt bra då. som vi har, det är det här verktyget för utvecklingssamtal som i sin tur 
är kopplat till kompetensbehov för den roll som man har, och i sin tur då hur man 
stänger eventuella gap då som jag var inne på tidigare, genom utbildningar eller annat. 
Kunskapsöverföring, erfarenhets…ja kunskapsbildande då. Och vi kallar det för PBP, 
”Personal Business Plan” då. Det tror jag man skulle kunna säga är ett bra exempel 
faktiskt på där vi adresserar just den här kunskapsdelen. Och då är det tydligt kopplat till 
mål då, mot affärsmål, vilken kompetens behöver jag ha, vilka brister har jag. Om det är 
det allra bästa verktyget eller det mest unika, det vet jag inte. 

– Mm, mm, PBP och ”White Book”, har ni några andra praktiska verktyg för 
kunskapshantering? 
– Nej, det är nog dem jag skulle vilja nämna faktiskt. 

– Mm, har ert företag en strategi för Knowledge Management? En uttalad 
strategi? 
– Nej. Det nog i så fall täckt under någon annan rubrik men det finns ingen specifik 
sådan. 

– Ok, skulle du säga att er hantering av kunskap är inriktad på att förvara den 
kunskap som finns eller utveckla den till något nyskapande? 
– Ja det är ju utveckling mot nyskapande alltså. Så måste det ju vara. Utvecklingen går 
framåt hela tiden och det handlar hela tiden om att utveckla den kompetens som finns, 
utveckla kunskapen. Det kan man ju ta som ett exempel faktiskt, just inom 
produktutvecklingssidan. Nu är det ett par år sedan men tidigare var jag inblandad i en 
del rekryteringar och den typen av frågeställningar då. Och i princip, med något 
undantag då, annars är det civilingenjörer som vi anställer. Det är i princip inget annat, 
åtminstone de som är relativt färska ifrån skolan då. Och det är väl ett exempel på då där 
vi har tuffat till kraven då för så var det inte alls för tio år sedan. Som ett exempel. 

– Vad skulle du säga kan förbättras med er kunskapshantering på ett strategiskt 
plan och ett praktiskt plan? 
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– Nä men som ni har adresserat här då, det här med Knowledge Management och 
policy–strategier osv. Det är klart att det väcker en hel del tankar, att något sånt kanske 
skulle vara på plats då. Sen kan det ju vara så att jag inte har full koll på allting utan det 
kan ju vara saker som finns under vår HR–funktion också, det kanske man skulle titta 
vidare på under dagen också. Men absolut, det är ett extremt viktigt område det är det 
inget snack om. Det är väl något som jag själv då, när jag hade den här platschefs–
rollen, så drev jag väldigt hårt de frågorna med avseende på vår möjlighet att rekrytera 
kompetent personal då, det har ju också någon form av kunskap då. Jag satt och har 
drivit den agendan ganska hårt regionalt här då, kopplat bl a mot det här med 
civilingenjörer. För vi har ju givetvis då ett samarbete med universitetet eftersom vi 
finns i den regionen då men de har inte möjlighet, de har inte rätt att examinera 
civilingenjörer, vilket vi har satt upp som ett stort problem och dragit igång en massa 
aktiviteter på universitetet. Så de håller väl på att streta som bäst och hoppas väl att de 
ska få till något framöver. Det gäller exempelvis produktutvecklare men även på 
industrisidan de tjejerna och killarna på golvet då, så har det varit väldigt trögt vad 
gäller de här industriprogrammen på gymnasienivå att få kompetenta sökande då. Så 
även där drog vi igång ett arbete tillsammans med några andra industriföretag i 
regionen, någonting som vi kallar ”Projektet”, som egentligen adresserar då att göra det 
mer attraktivt för gymnasieungdomar att gå de här praktiska industriprogrammen. Det är 
ju många som verkligen passar för det och vill det men det har fått en väldigt dåligt 
klang då och låg status. Så det är ett arbete som vi har drivit nu i 2,5 år ungefär 
tillsammans med några andra företag och tillsammans har vi gjort en rad aktiviteter för 
att höja statusen. Resultatet kan ni läsa i tidningen idag, där det är en artikel 

– Häftigt. 
–Ja det kan ni kika på. 

– Det du beskrev nu skulle man kunna beskriva som ett aktivt KM–projekt… 
– Förlåt vad sa du? 

– Ett aktivt Knowledge Managementprojekt. Skulle du säga att ni har gjort 
genomfört eller genomför några andra sådana? 
– Ja men ”Projektet” är ju ett klockrent då. Med ett väldigt stort personligt engagemang 
från min sida få i den gamla rollen. Men även det där mot universitetet är ju ett sådant 
också då, där var det ju mer ett, vad ska man skalla det, kravställande gentemot 
universitetet som har lett till ett antal initiativ från universitetet sida då. Nu ska vi se, det 
var… vi har även då, men nu kommer vi in på flera HR–relaterade bitar; vad gäller det 
som tidigare kallades KY–utbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar. Som nu har 
bytt namn till något annat… Även där har vi engagemang så vi är med från företagets 
sida och påverkar i styrgruppen för den utbildningen. Vi har en representant då som är 
med då och sätter ribban för vad de här programmen ska innehålla och liknande. Så det 
är ju ett ytterligare exempel då där vi försöker vara med och påverka i samhället för att 
möjliggöra den här rekryteringen av kompetent personal. Eeh, jag skulle säga, det jag 
har nämnt nu är ju väldigt mycket vid rekryteringar då, sen när de väl har kommit in då 
är det ju mer det jag nämnde om PBP–principen.  

– Om vi går tillbaka till projekt–biten, när du var projektledare: hur såg 
uppstarten av ett projekt ut då? 
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– Mja, då är det ju som så då, att det tas ett beslut i någon form av ledningsfunktion eller 
ledningsgrupp om att nu har vi ett behov av starta upp ett projekt eller det är ju 
egentligen någon form av ett behov av förändring om man tar det i ett vidare begrepp. 
Men för att inte göra det så flummigt utan att konkretisera det till ett 
produktutvecklingsprojekt, eeh, så är det en ledningsgrupp som av en eller annan 
anledning ser ett behov av att förändra produkten på ett ganska omfattande sätt då. Det 
kan ju vara lagkrav vad det gäller emissioner, eller att konkurrenterna har sprungit ifrån 
oss och vi måste skärpa till oss och komma med nya features osv. Det kan finnas 
diverse olika krav då. Men det är en ledningsgrupp som tar ett beslut att: jo nu måste vi 
göra ett projekt då. Och den ledningsgruppen sätter då ned någon form av direktiv då, 
på svengelska brukar vi kalla det ”project charter” då, projektdirektiv. Det är ju 
uppdraget sen då till projektet om vad som ska levereras. Där har du mål, tider där har 
du vilka principer som ska gälla i det här projektet va. Och i samband av framtagningen 
av det här direktivet utser man ofta då en projektledare och sen är det upp till 
projektledaren att hitta sin organisation, söka sig rätt och hitta sina resurser och se till att 
de är på plats. Så det är ju initiering av projektet, sen när man väl har fått ihop den här 
gruppen, ja då är det ju ofta någon form av kick off och att man samlar gruppen. Ja sen 
rullar projektet på då. 

– Vilka i det läget tar tillvara på eller har tillgång till företagets tidigare kunskaper 
inom projekt? 
– Ja då kommer den här vitboken in då. Då är det ju klockrent där då. Och nu kanske jag 
är lite fel person här då, det kanske är bättre att ta det med killarna i eftermiddag och så. 
Men när man har fått att ok, du har det här projektet, nu ska du ta fram den nya 3–
generationen eller vad vi nu kallar det för då. Då finns det ju som en del i det sätt vi 
jobbar då att ok, vad hade vi för lärdomar i tidigare projekt. Hur gör vi nu för att inte 
göra om misstagen en gång till, eller hur gör vi för att ta vara på godbitarna även i det 
här projektet då. Så i det här tidiga stadiet och kanske redan i samband med en kick off 
då, gå igenom det och den som givetvis har tillgång till det här materialet är ju 
projektledaren. Nu vet inte jag exakt hur databaserna ser ut men det är ju ingen hemlig 
information utan det där är ju skulle jag vilja säga är allmän information som alla i det 
här, projektledningen åtminstone, ja man kanske inte kan sprida det till alla men 
projektledningsgruppen borde ta del av. 

– Mm, avslutningen av ett projekt, hur ser det ut? 
– Ja på motsvarande vis då, vi har ju en projektmodell då, som ni säkert kommer att se 
här framöver, som är väldigt välstrukturerad framförallt på produktutvecklingsprojekt 
med olika grindar och precis vad som innehålla i de olika leveranstillfällena så att säga 
då. Med en projektsäkringsplan och massa sådana grejer. Och i slut–gaten där då så 
handlar det helt enkelt om att bl a gå tillbaka i projektet och titta på projektuppfyllnad; 
Hur har det gått med avseende på de här målen som sattes upp redan i direktiven, vad 
har förändrats under resans gång, och även göra de här sammanfattningarna; Vad har 
gått bra, vad har gått mindre bra, vad har vi med oss för erfarenheter i form av den här 
vitboken helt enkelt då. Eeh, och sen stänger man, alltså ja det är ju ofta en ekonomisk 
redovisning som ligger där, för det är ju ofta rätt stora pengar med avseende på de 
resurser som varit involverade och har man klarat de delarna i projektet också. Också 
stängs det. 
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– Också stängs det. 
– Ja, du har ju ofta den här ledningsgruppen som jag nämnde då, eller en annan utsedd 
styrgrupp som du rapporterar projektet till då. Du har alltid en styrgrupp då. Någon form 
av ledningsgrupp då, och det är ju de som sen tar det slutgiltiga beslutet på 
rekommendation av projektet att stänga då. Och det är ju inte helt ovanligt heller att det 
sen finns någon form av restpunkter kvar då. Det är ju en rätt stor administrativ grej att 
hålla igång ett projekt då, så man vill, ja även om bara 98 % var klart så stänger vi 
projektet också säkerställer vi att de resterande 2 % tar avdelning x hand om. För det är 
effektivare helt enkelt. 

– Vår nästa fråga var faktiskt: hur ser återkopplingen från projekt till ledning ut? 
Men det är alltså via rapportform då, uppfattar jag dig rätt? 
– Ja, dels löpande genom alla de här styrgruppsmöten, för de återkommer i projektet 
enligt projektmodellen. Och där är det precis reglerat vad som ska rapporteras vid 
respektive tillfälle, det är väldigt uppstyrt då. Men sen även den här vitboken då som 
sagt, eventuella överlämningspunkter som redovisas. Men som sagt, jag vill poängtera 
att ledningen inte är med när man startar upp och stänger utan det är en kontinuerlig 
kontakt. Förhoppningsvis blir det ingen större förvåning när man ska stänga projektet 
utan mer som en bekräftelse på någonting som man sett när man har varit med under 
hela resan från ledningens sida. 

– Jag förstår. Det var nog de frågor vi hade, har du några... 
– Ja ytterligare en grej tänkte jag där just vad det gällde ledning då. Vi har ju 
styrgruppen då men ibland finns det rent ekonomiska beslut måste lyftas kanske till en 
ytterligare högre nivå då, för där finns det ju en massa attestregler. Är det riktigt stora 
pengar så måste vi upp i koncernens ledning för att få beslut om de här 400 miljoner 
kronorna eller någonting som man måste investera i nya verktyg eller liknande för en ny 
modell då, då är det ju även då att det är över styrgruppen som man behöver rapportera, 
det är även till koncernens ledning. Men det är i extrema fall då det handlar om mycket 
pengar och då är det rent finansiellt då. 

– Andra avslutande frågor eller tillägg? 
– Inte mer än att de här Knowledge Management-frågorna är väldigt, väldigt intressanta 
och väcker en hel del funderingar eller tankar. Och det man kunde fundera faktiskt inför 
under dagens planering är att man kanske kunde klämma in en HR–kontakt där också 
faktiskt. Jag reserverade ju mig lite tidigare för det kanske finns något ytterligare att 
bidra med från den kanten. Exempelvis Annika som sitter här i rummet bredvid, och går 
där nu. Annars har jag inget mer, bra frågor. 

– Bra, får vi kontakta dig igen om vi har några kompletterande frågor? 
– Absolut. 

– Fint, tusen tack då. 
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Bilaga D: Transkribering Chef 2 
– Jag tror att vi får såhär lite information av Chef 1 på typ namn och befattning 
och något sådant hoppas jag. Ditt namn, din befattning. 
– Ah, okej 

– Så det är tänkt att vi kan ha med det. Men då kanske du kan få utveckla lite hur 
du skulle beskriva din roll på företaget. 
– Min roll är att jag är ansvarig för produktplanering, produkten. Eh, och har ett gäng 
på, vi är 4 stycken. Jag plus 3 medarbetare. Så att vi har ju ansvar å säkerställa en 8:a 
årig produktplan, som är i linje med företaget strategimål och som möter marknadens 
krav och behov då. Det 8–åriga planen är vad vi kallar den hårda produkten då 
egentligen.. Sen har vi även ansvar för att skicka input till en 3–årig rullande mjuk plan 
då. Alltså tjänstebaserade. 

– Och kompetens och liknande då eller? 
– Naäe. Som vi säljer ut till kunder. Alltså, vad behöver vi för att sälja tjänster annat än 
bara själva produkten.  

– Ah, okej. 
– Som servikontrakt eller, eh, produktionsuppföljning eller vad det nu kan va. Så, även 
om vi inte driver den 100 procentigt själva härifrån så har vi ett ansvarigt att skicka 
input i en 3–årig rullande plan. Så de är huvudsakligen det jag har ansvar för. Sen 
rapporterar jag då, min chef sitter i europeisk stad och han har då ansvar för hela 
företagets portföljer och produkter då så att jag jobbar då bara med produkten. Sen har 
jag då kollegor som bara jobbar med sina enskilda produkter. Och sen så min chef då 
håller då ihop både den kompletta produkten och i de fall vi gör egna komponenter då. 
Växellåda och axlar och sådant där. 

– Mhum. Hur länge har du arbetet inom företaget?  
– Inom företaget så, jag började januari 1994. Eh, första gången så att säga. Sen var jag 
anställd i 4 år å sen så var jag på permission i 5 å ett halvt år, i ett annat företag, ett 
engelskt företag. Å sen kom jag tillbaks augusti 2002. Då när permissionen var slut och 
de tog tillbaka mig då. Så att e vad blir det, det blir, snart 9, a 13 år då. 

– Trivs?  
– Aha, mycket bra! Mycket bra. Så det är ett väldigt bra företag. Ehm, det skulle jag ju 
inte säga då när ni spelar in här för jag brukar ju ha åsikter om hur det funkar också. Nä, 
men det är ett bra företag och det är ingen tvekan om det. Sen har vi ju massvis med 
möjligheter och förbättringspotential, det är ingen tvekan om det. Ah, det har alla. 

– Hur skulle du beskriva företags, alltså strukturen i företaget, hur det är 
uppbyggt?  
– Strukturen é ju, det är ju en matrisorganisation vi har. Sen har vi om vi nu tar företaget 
som enhet så har vi otroligt olika bakgrunder där det gamla produktbolaget, gick från en 
väldigt funktionell, alltså linjeorganisation och funktionellt styrd organisation på 90–
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talet, och på början av 00–talet till att bli en väldigt process–orienterad organisation. 
Och där ju Chef 1 en väldigt stor kraft bakom den förändringen så att säga. Medans det 
till exempel på andra sidor, har varit väldigt funktionellt fortfarande. Så nu säger vi att 
vi är en matrisorganisation där vi jobbar i processerna och sen så har du ditt, ditt hem i 
linjen då. Jag törs nog påstå att det är en väldig omställning, där har vi en källa till 
mycket friktion, frustration, och okunskap för nu har vi slått ihop och blitt ett företag, så 
att säga en organisation på global nivå. Men vi har alla de bakgrunderna så att en del 
tycker att vi är processorienterade. Vi jobbar process-orienterat, medan andra säger va 
fan, vi jobbar här jag är ansvarig för detta och jag tar dom besluten som behövs av 
denhär funktionen. Och där är det liksom lite oklart hur det blir när man möts i krysset 
då alltså på denhär matrisorganisationen. Så jag då som jobbar med hela produkten, jag 
vill ju se hela bilden och har som uppdrag att göra det och jobbar med det. Sen så på 
andra ledden så sitter det någon som jobbar med motorer för alla och då företagets 
produkter eller växellådor för alla företagets produkter han tycker ju han eller hon har, 
veto eller prioriterat. Så det är en kreativ spänning vad det någon som sa, i någon 
tidningsartikel internt här och det kan man väl säga att det blir. Jag tycker det är 
personligen, det är väl aktiv karriärplanering det jag håller på med nu (skrattar), men 
personligen tycker jag att här har vi, vi måste reda ut den här för det är så ineffektivt i 
att bara diskutera vem får ta vilka beslut. Vem har sista ordet, vilken har prioritet. Det 
går åt otroligt mycket energi och tid. 

– Men tror du att det är babysjukdom eller att det är en del av själva strukturen? 
För jag förstod det som på Chef 1 att ni relativt nyligen gjort en förändring.  
– Mm, ahea, det är svårt att säga kategoriskt men jag tror de nog är mer strukturellt 
snarare än att det ska sätta sig. För, alltså beroende på vilket ursprung eller vilket 
företag inom eller vilken division du kom ifrån så var ju denhär förändringen mer eller 
mindre revolutionerande då. Det finns ju en del som tycker att det är precis som vi 
jobbat innan sa att säga. Medans tror vi då från produktsidan känner att vi har ju gått 
tillbaka och blitt mycket mer funktionellt styrda då eller orienterade då från 
processdivision. Och då är ju risken liksom, jag är ju rädd för det här, suboptimeringar 
och ineffektivitet. Så all oklarhet i vem som har ansvaret det driver ineffektivitet. Så det 
tror jag nog att vi här har rätt mycket att förbättra. 

– Hur skulle du beskriva er företagskultur? 
– Här? Ehm, ja det lilla företaget i det stora är väl en sak. Det lilla i så tillvida att, 
närheten till de olika funktionera. Vi sitter ihop och det var ju en fantastisk bra flytt vi 
gjorde så. Privat var det lite jobbigt att pendla lite längre till jobbet. Men när man väl är 
här så har du ju liksom alla funktioner samlade på ett ställe. Inköp och utveckling och 
eftermarknad och produktion och sådant. Det är ju oerhört bra och det skapade ju en 
vikänsla och en enhet kring produkten. Som nu där är uppluckrad lite grann och vi 
känner väl då litegrann att denhär, att enas kring produkten har blivit lite grann 
uppluckrad. Men kulturen i, förutom att vi är det lilla företaget och vi är tajta då. Så 
tycker jag också, det är åtagandekultur som präglar företaget. Det är ett ord som jag 
använt i många sammanhang. Att man tar till sig sina uppgifter och man levererar, och 
man är engagerad och är intresserad av att leverera. Och det passade ju väldigt bra i 
projektdimensionen när jag var projektledare i Chef 1 organisation tidigare. Så det var 
ett oerhört starkt fokus på att vilja leverera det jag har åtagit mig att göra inom hela 
organisationen. Och det tycker jag är någonting som har präglats här, den andan här i 
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Företaget då. Och det är väl lite det också att nu här i den nya organisationen så har man 
ju, då fanns det ju en platsledning lokalt och tog lokala beslut. Nu har du det 
decentraliserat, eller det har rättare sagt neutraliserats ska jag säga lite mer då. Och de 
besluten tas lite längre upp och på ett annat ställe. Och då blir det lite, man tappar lite av 
den här, ah, lagkänslan och återkopplingen till varför vissa beslut tas. Det var lättare, 
man kunde gå och fråga någon här ju, som hade varit med och tagit dom besluten eller 
hade sagt att den förändringen ska vi göra eller dit ska vi gå. Det finns mycket 
information på intranät och presentationsmaterial och strategier och hit och dit men det 
blir inte riktigt samma sak som när man lokal går igenom det då.  

– Det är inte så att du tar upp telefonen och ringer huvudkontoret och frågar; Tja, 
hur tänkte…  
– Näe, det blir inte det liksom (skratt) å. Jag har ju min chef som sitter där så jag har ju 
ändå, jag har ju en koppling till huvudkontoret.  Men, det är ju ett fåtal som har den 
koppling och då blir det inte det att man ringer inte dit. 

– Chef 1 var väl om jag förstår det rätt projektledare för 1–serien. Och du var 
efterföljande till nästa serie. Hur skulle du beskriva kulturen i det projektet när du 
drev det? 
– Ah, det va, ja sa faktiskt ganska ordagrant då när vi satte det i produktion augusti 07, 
det var det här åtagarkulturen, alltså lagandan. Vi var projektledningsteamet där jag då 
som var CPM då och mina underliggande projektledare för varje enskild funktion då 
konstruktion, marknad. Oerhört tighta upplevde jag det som vi var ett lag, vi var ett 
team. Eh, och inom dom delprojekten så var man väldigt måna om att leverera och 
jobba ihop så jag tycker det var ett ord då som sammanfattade de då och det var 
åtagandekulturen. Och ska jag lägga till ett ord till då så är det lagkänsla. Det är 
någonting starkt jag känner för själv som individ och jag jobbade väldigt mycket i 
projekt för att etablera den lagkänslan med lite kickoffer och informationsmöten och 
vissa, vad ska jag säga, sammankomster. För att återkoppla att såhär långt har vi något 
och nu har vi detta framför oss och så vidare och det tyckte jag funkade jäkligt bra. 

– Skulle du säga att när ni startade det här projektet att ni hade klara mål från 
ledningsnivå eller uppifrån när ni gick in i projektet?  

– Ja det tycker jag. Det var klara mål varför vi behövde göra en förändring, det var det. 
Sen redan då var det projektet jag drev ett, det är en väldigt komplex fråga det här 
egentligen för att det fanns en del underprojekt startade på delsystemnivå i maskinen 
som hade pågått i väldigt lång tid som egna projekt då, utan att dom hade ett 
mottagande moderprojekt då eller en komplett maskin. Så mitt uppdrag var ju 
egentligen att samla ihop dom här underprojekten till det här, för ut ska det komma en 
maskin här till kunden som ska uppfylla ett visst antal kriterier. Där var det väl lite oklar 
för dom hade kommit en väldigt lång bit på resan så. Där var det väl mer att ta det som 
finns och få ihop det till en bra helhet. Så där var det väl lite otydligt den delen för det 
hade pågått så länge och det hade hunnit ändras lite i organisation och en massa sådana 
saker. Men när väl huvudprojektet var formulerat så tyckte jag att det var tydligt varför 
vi skulle göra projektet och vad vi skulle uppnå. Eh, det tyckte jag. 

– Skulle du säga att ni hade klara direktiv ehm, rent hur projektet skulle gå 
tillväga?  
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– Att alltså genomföra projektet rent metodikmässigt? 

– Ja 
– Ja det tycker jag, för att de. Det fanns, dels hade vi ju dom vanliga alltså 
solfjädersbeskrivningen och det fanns en projektsäkringsplan då med leverabler eller 
aktiviteter per fas i det här projektet. Det var väl beskrivet, eh, det var ju mer vad som 
skulle göras. Den var lite mer på hur du ska organisera och hur du bryter ner arbetet och 
sådant där. Så jag tyckte det fanns stöttning i det och det var även en utbildning i denhär 
projektmetodiken då som jag hade gått innan och några gick precis i början på projektet. 
Eh, sen har jag väl förstått att det inte var så bredd tillämpat inom hela företaget 
däremot tyckte jag att produktdelen hade tagit det till sig. 

– Under projektet implementerade ni några rent praktiska verktyg för att föra ner 
dom här, projektmetodiken, neråt i organisationen, till de du hade under dig?  
– Eh, ja nu får jag väl ta det här fritt ur minnet så det. Ja, vi tog några stycken bland 
annat den här, vad ska jag säga, arbetspaketnedbrytningen då WBS (Work Break down 
Structure). Det tog jag till mig ifrån denhär beskrivningen och från en utbildning och det 
gjorde vi i projektledningsteamet vi, ah 7–8. Vi hade 2 stycken workshops för att 
beskriva identifiera arbetspaket och kopplingar dom emellan och lägga ut dom i tiden. 
Så det gjorde vi. Sen tog vi inte den delen längre ner än. Normal sett så gör, kan du 
använda eller rent av bör använda WBS–nedbrytningen och paketeringen till att sätta 
din, ah vad ska vi säga, din organisation. Att du är ansvarig för den, dom här 
arbetspaketen och du för dom här. Där, så långt gick vi inte utan ansvaret låg 
fortfarande funktionellt kopplat för dom hade sina funktionella hem. Men vi gjorde ändå 
denhär nedbrytningen för att hitta å, ah visualisera det som skulle göras och även hitta 
lite kopplingar. Så det gjorde vi, sen e vad gjorde vi mer då för att skjuta ut det mer i 
varje delprojekt blev ju ansvariga för sin del i den här projektsäkerhet.. Har ni sett den 
Project Ensurense Plan, en excell–fil. Eh, jag kan skicka länk eller så har Chef 1 det. 
Där finns det ett antal kriterier per varje delprojekt för varje fas i solfjädern som du ska 
göra. Och de, klart och tydligt så delar du ut det till varje, utav mina delprojektledare; ni 
är ansvariga för era kriterier. Och dom jobbar du sedan vidare i sina team med att bocka 
av aktiviteterna, gör aktiviteterna och dokumentera resultatet. Och sen inför varje grind 
så, det tror jag nog att vi kan sägas att vi införde rent av, vi bad om en revision av eh, 
process– och kvalitetssäkring innan vi gick till styrgruppen. Bara för att, har vi gjort det 
vi skulle så får vi liksom en förkvittens på det då och har vi inte gjort det vi skulle så är 
det bättre att någon talar om det för oss innan så att vi har en chans å, eller om vi har 
gjort någonting på fel sätt, då får man tala om det för oss innan så hinner vi fixa till det. 
Så att det är nu etablerad så, det körs nu, det är inskrivet nu så att inomför varje grind så 
kommer projekten. Dom blir utsatta för, eller det kommer en revision, eller en revisor 
som går igenom det här. Det tror jag nog vi var först med i mitt projekt. Ehm, what 
else... det var nog dom bitarna rent projektdrivningsmässigt, för det var väl det frågan va 
antar jag.  

Sen hade jag en grej till. Men det var väl lite, det har koppling till projektdrivning men 
det är, vad ska jag kalla den, det är den mjuka sidan av projektdrivning. Alltså vi är ju 
ett team, vi är människor som ska prestera någonting mot ett givet mål.  Sen är vi just 
människor och vi kan ha bra dagar och dåliga dagar och det kan hända någonting på 
jobbet eller utanför jobbet som påverkar prestationen. Så jag kallar det, eller gav 
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möjligheten att ha enskilda möten med varje enskild delprojektledare, då enligt ett givet 
intervall. Man behövde inte ha det men man behövde inte komma eller acceptera det om 
man inte ville man jag gav möjligheten i alla fall och den, dom flesta nappade på det 
och uppskattade det att då kan man i ett litet forum så kan man säga att jag har det 
jobbigt hemma och det är därför det inte funkar, om man nu vill prata om privata grejer. 
Eller så kan man, jag står inte ut med projektledare för produktion, det bara funkar inte. 
Jag vet inte hur jag ska komma vidare. Då är det bättre att man får reda på det och att 
man kanske kan vara medveten om att det är en issue i team om jag inte hade fånga upp 
det själv. Och det tyckte jag funkade men det är ju ingenting som har blivit en 
institution, jag tror inte. Det var mer jag som körde det så, och det har liksom klingat av 
efter dess. Det funkade bra. 

– Det var ett möte mellan dig och dina underprojektledare? 
– Japp. Eh, face to face bara. Två och två. 

– Eh, om man kollar på kulturen, oavsett inom projektet eller inom företaget idag. 
Skulle du säga att ni uppmuntrar till kunskapsåtervinning?  

– Eh, jag skulle nog säga såhär. Ja, vi uppmuntrar till det men vi har Inte strukturen, 
rutinen, disciplinen att faktiskt walk to talk. Vi uppmuntrar till det dvs. det är viktigt och 
så här, skriv vit bok skriv vit bok. visualisera det som ska göras eller dokumentera 
kunskapen, gör den synlig för andra. Alltså vi utrycker det i ord men jag har väldigt få 
konkreta bevis eller exempel för att vi verkligen gör det. En vitbok skriv och skrevs, jag 
skrev en också, jag läste någon vit bok innan, men ja. Det är inte säkert att allting fånga 
i en vit bok heller. Är det rätt verktyg för att dokumentera kunskapen? Är den snabb nog 
eller ska du ha någon återkoppling mer regelbundet och löpande och hur ska den gå till? 
Så att där tycker jag att vi, vi vill det, vi uppmuntrar till det men jag ser ingen liksom att 
vi skulle vara någon benchmark på något positivt sätt, på något sätt. Och jag pratade 
med Chef 1 då när han nämnde att ni skulle komma, eller ville komma då så jag e 
inkopplat i ett annat initiativ nu på företaget. Vi tittar lite grann på Toyotas sätt å 
utveckla produkter och tjänster. Å, det fundamentala i deras process, om man säger så 
eller deras modell, e ju att dokumentera kunskap att stänga kunskapsgapen. Du ska 
dokumentera kunskap. Och det är i allehanda Toyota–boken eller det är A3:or och allt, 
ni har säkert läst om att dom här teorierna säkert. Det tycker ja. Det låter jättebra. Vi är 
på väg, vi diskuterar det, återigen vi pratar om det men vi, åh jag har en bok här 
förresten. En del läser böcker och försöker tillämpa dom, och jag har läst någon Toyota–
bok innan och jag ska ta mig igenom den där. Det pågår centrala initiativ att försöka 
dokumentera kunskapen bättre men, jag törs säga att vi är dåliga på det.  

– Okej. 
– Vi är dåliga på det… 

– Skulle du säga att det finns en gemensam definition av just kunskap inom 
företaget?  
– Nej, det tror jag inte att det finns.  

– Vad skulle du säga att det är?   
– Kunskap. Ja, filosofisk fråga faktiskt.. Ja–a, de e, jag vet faktiskt inte. Det var en 
jättesvår fråga. I brist på annat, spontant, en dokumentation av en, erfarenheter eller a 
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kunskap är kunskap.  A–a men att dokumentera erfarenheter, lärdomar, försök 
reflektioner. Att liksom att a, ja det var väldigt svårt. 

– Eh, skulle du säga att du gör skillnad på olika sorters kunskap?  
– Ja–a, det skulle jag definitivt göra. 

– På vilket sätt? 
– Eh, spontant skulle jag ju tänka på nästan funktionellt kopplad kunskap, alltså per dit 
sakområde eller ditt funktionella område. Eh, ända till kunskap om att leda. Sociala 
färdigheter, sådana saker. Så det finns ju många dimensioner. 

– Skulle du säga att ni uppmuntrar till kunskapsdelning mellan anställda till 
vardags?  
– Åter igen, a–a det gör vi muntligen och vi tycker det är bra och vi vill stimulera det. 
Vi realiserar det ganska bristfälligt tror jag. För det är de som är hela poängen med att 
återkoppla till A3:orna och Toyota. Det är att dokumentera kunskapen men också 
visualisera den och återanvända den, tillämpa den. För även om du dokumenterar den så 
är det ju bra, det är ett bra första steg. Men om ingen hittar den, ingen kan ta den till sig, 
ja då är de, då har du ju inte dragit någon, vad ska vi säga, vinst av den heller då. Så där 
tror jag att vi, återigen, ja det vill vi. Det är jättebra att sprida kunskap mellan individer 
inom samma funktion och mellan funktioner är ännu viktigare, så att säga. Från 
konstruktion till produktion å från produktions till konstruktion, är ju då några klassiska 
exempel. Men e det sker ad hock och personligbasis om någon har drivet eller någon har 
intresset eller någon råkar ställa rätt fråga till rätt individ. Eh, här säger man: Ah men 
det finns på team place, vi har en team place för det där. Happ, kommer jag åt den och 
vad ska jag börja söka å när jag hittar det då hur väl är det beskrivet och var det jag ville 
ha? 

– Team place är det erat.. 
– Det är ett slags, ah det är ju en applikation, en Microsoft applikation där webbaserat 
eller intranät–baserat där du kan spara dokment och du kan sätta upp agenda och 
sendlistor och aktiviteter och actionlistor och sådant där. 

– Vi var ju nere en tur på verkstadsgolvet och kollade. Och där var ni ju faktiskt 
relativ duktig på att visualisera och mycket lean–tänk i det. Men, känner du att ni 
inte har samma, något lika långt när det kommer till projektledarrollen, mer 
ledningsnivå?  

– Näe, det har vi inte. Alltså produktion har kommit mycket längre för dom har ju lean–
tänket alltså det har pilotats där och det finns VPS–metodiken och akademin där så att 
själva, om man kallar den utvecklingsdelen då e ju PVD–processen. Den är ju på väg in 
i det att dra nytta av dom, samma verktyg liksom och metodiker som är tillämpat nu 
inom produktion. Att börja ta det till utvecklingssidan också, det är det jag är inblandad 
i delvis då. Men det är väldigt omoget och har inte kommit dit än. Det finns några 
piloter, något projekt i Svensk stad som där man har ett rum då med mycket planer och 
framdriftslappar och lite sådana saker. Man har dagliga möten, ungefär som man har i 
produktion. Eh, för att ta ett litet kliv på vägen. Men det är liksom inte anammat eller 
implementerat på bred front. 
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– Näe. Vad anser du är er främsta tillgång vid hantering av kunskap?  

– Främsta tillgång vid hantering av kunskap. Humm, det var inga lätta frågor nu hade. 
Alltså, ja vill ändå säga spontan, men det kanske inte har alls med frågan å göra men det 
får ni sortera i efterhand (skratt). Kunskapen, den vi har den sitter i många stycken hos 
människorna hos individerna. Eh, det är inte stenålder, men visst dokumenterar vi en del 
i liksom digitalt då, centralt då, men i många stycken så sitter det hos människorna och 
tillgången är ju ändå trots att vi är dåliga på å överföra och visualisera kunskapen så vet 
vi ändå hyggligt väl vem det är som sitter på kunskapen så att man, en tillgång samtidigt 
som det är en brist då att vi inte kan bredda den såhär eller om någon slutar så är det ju 
riskabelt. Men vi har haft ganska god kontinuitet bland dom som sitter på denhär 
kärnkunskapen, per funktion. Alltså konstruktion och inköp och produktion även 
eftermarknad, nyckelfigurerna är på ett eller annat sätt kvar i organisationen. Å vissa år 
så blir det så att, nämen jag jobbar inte med det här längre, när men du gjorde det innan 
och jag vet att du har vart hos den kunden eller jag vet att du gjorde detta, så därför går 
jag ändå till dig och pratar lite grann för jag har denhär frågan. De e ju en tillgång om 
man vet det och att, man lyckas ändå hanka sig fram trots organisationen om man säger 
så. Fast det är ju otroligt riskabelt samtidigt. Det är det. 

– Men då uppfattade jag det som att det är lite kopplat till er kultur att ni kan 
faktiskt gå till den personen i efterhand och säga ah jag vet ju liksom.. 
– Ja, och så länge vi e lokala så e de liksom, lokala i den meningen lokala företaget, så 
går ju det. Vi vet att Piro eller Kalle eller Lisa som nu sitter på första våningen istället 
för andra eller jobbar på inköp istället för produktion eller vad det nu e, men jag går 
ändå till Lisa för vi höll ju på med det här för ett par år sen. Det blir ju mycket, mycket 
svårare då, vi e ju en global organisation speciellt på utvecklingssidan så sitter det ju 
utvecklingsresurser i stort sett alla tidszoner. Generellt sett och då är det otroligt mycket 
svårare att då liksom att leva på denhär. Så änge vi har kvar någon form utav lokal 
koppling så funkar det, men när det blir mer distribuerad utvecklingsorganisation så blir 
det över tid mycket svårare att underhålla det där. 

– Men projektet du gjorde på 2–serien, var det internationellt? 
– Näe, den va, det var Sverige. För då hade vi, för det började med ett projekt helt och 
hållet, hundra procent. Men sen, ah vad kan det va, en tredjedel i något ett och ett halvt 
år in i projektet måste det ha vart ungefär, då blev den här sammanslagningen mellan 
just vår fabrik och de övriga, mellan de olika produktdelarna till ett bolag. I samband 
med den sammanslagningen så delade man upp utvecklingsresurserna så delar av 
utvecklingsresurserna blev kvar i företaget och delar blev kvar i en svensk stad. Fast 
dom i företaget jobbade både med produkt x och produkt y och dom i den andra svenska 
staden jobbade både med produkt x och produkt y. Hydraulik och elektronik och 
drivlina, alltså motor, växellåda och sådant satt i den andra svenska staden och här var 
det då bärande strukturer och installation av drivlina satt ju här då fast de jobbade med 
bägge produktslagen. Så att då blev det ett projekt där vi hade resurser både här och i en 
annan svensk stad. Jag hade delvis från starten, i och med att det var rätt mycket 
komponenter, alltså drivlinekomponenter som vi skulle gifta ihop då va. Eh, men det 
blev på ett mycket större plan sen i samband med sammanslagningen. Men nu kan det 
va så, jag tror inte att vi har kommit dit än men i teorin kan det sitta utvecklingsresurser 
i Indien eller i Kina eller i Tyskland, eller Sverige som de ska hålla ihop.  
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– Hur såg uppstarten av det projektet ut?  
– Av mitt projekt? 

– Japp. 
–Ehm, tar vi med det som föregick projektet så fick jag ju det då, först hade jag  ett 
utredningsuppdrag för att titta på dom här individuella utvecklingsprojekten som drog 
då och se om jag fick ihop en helhet. Då var det jag och två personer till på den gamla 
helfordonsgruppen som bildade en uppfattning om vad som pågick och vad vi 
paketerade ungefär då vad vi skulle tro kunna funka på helfordon. Det var en förstudie 
då på tre man, sen något halvår efter att den var klar ehm, under den tiden formerade sig 
det till ett formellt projekt och jag blev projektledare för det.  Så den, va ska vi säga, den 
förundersökningen för det här projektet. Sen själva uppstarten som sådan var rätt så 
mycket pang på rödbetan. Här är uppdraget, sätt ihop en projektorganisation och du ska 
leverera dom här maskinerna på ett givet datum då. Sen tycker jag, jag brukade, det sa 
jag redan då att vi, vi är väldigt snabba på att starta projekt fast att det inte är alltid vi 
startar dom bra så att säga. Jag tyckte att vi, nu är jag ju part i mål, men jag tyckte att vi 
gjorde ett bra jobb i att beskriva varför, alltså jag hade ju fått i uppdrag och sen jobbade 
jag själv väldigt mycket med att beskriva varför gör vi projektet för 
projektorganisationen. Eh, hur ser det ut på kundfronten, konkurrenterna, 
lönsamhetsmässigt och så vidare. Däremot var vi inte bra att vi startar, vi springer för 
långt i projekten utan att ha faktiskt den kunskapen, det är liksom en poäng då. Nu ritar 
jag här bandspelaren, så det syns inte. Men det här är en solfjäder, å så har vi en PCI 
(Product Change Initiation) en slags förstudiestart, sen här har vi nästa kritiska tidpunkt 
Detail Developement. Ah, så kan vi ju säga att vi har ID och sen har vi en gate, så. Så 
här kan man säga då, var den här förstudien i dom här tidiga faserna när vi va tre man 
som knöt ihop det där. Sen tog vi ett Detail Development–beslut på denhär 2–serien. 
Och i den ideala världen och i min värld så är det här när vi har passerad DD det är ren 
industralisering, vi vet precis vad vi ska göra, varför vi ska det, hur mycket kostar det 
och när det ska vara färdigt. Men vi springer och jag tror fortfarande att vi gör det, vi 
håller på att bli bättre men då i alla fall var vi väldigt snabba in här, vi måste ta Detail 
Development för det är då organisationen förstår att det är ett projekt på gång och att vi 
ska göra någonting. Så då tog vi det här beslutet och så börjar man kliva igenom dom 
här olika undergrindarna här och så kommer vi hit bort då vi står nära 
industrialiseringen, rent av att man har passerat det så har vi massvis med knowledge 
gap eller kunskaps gap vi får, men den håller inte eller det blir för varmt eller vi får inte 
ut den produktionen i ton per timme eller den drar för mycket diesel eller vad, massor 
med sådana frågor, det kommer här. Men det betyder att man inte har hittar rätt saker i 
de tidigare faserna. Eh, så där känner jag att det e, där va vi inte jättebra på att starta det 
här projektet. Vi fick igång organisationen bra, rapporteringsvägarna, strukturen, hur vi 
fördelade arbetsuppgifter så att säga. Men definitionen av bra är att vi inte ska få några, 
ja det blir massvis med omtag här då, massa iterationer. Kostar väldigt mycket pengar 
och tar väldigt lång tid. Så där var vi inte jättebra. Å det e poängen för att koppla till 
Toyota igen då så dom har ju sin, nu ska jag inte stå och föreläsa för det vågar jag inte 
göra för ni har flera akademiska poäng än jag säkert i denhär metodiken. Men dom har 
ju sin goal and error, alltså bygga kunskap det gör du ju kontinuerligt över tid, och här 
tycker jag, här i min värld är detta samspelet mellan projekt och linje alltså i din 
linjefunktion så tycker jag, knowledge build, bygger kunskap, det gör du i 
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linjedimensionen sen när du har byggt tillräckligt med kunskap så vet du att för att möta 
en affärsmöjlighet då, eller ett behov som kunden har, a det är ju oftast kopplat. E å så 
vidare så vet vi till hur mycket vi ska möta det behovet med vissa givna tekniska 
lösningar, då här knoppar vi av och skapar ett projekt. Det är här projektdimensionen 
kommer in då. Project 1, 2,3 å så vidare. Med ett givet mål och då är du här. Du bryter 
inte av den här kunskapsbyggnaden i det horisontella planet, så att säga, förrän du har 
stängt dina kunskapsgap. Å för att du ska kunna stänga dina kunskapsgap så måste du 
vara väldigt, väldigt duktig på det här; vad är behovet, vad är det jag ska göra och där 
kan vi också bli bättre inom org.. de e ju de jag jobbar med nu egentligen, 
produktplaneringen. Vi måste ju hela tiden samla in och förstå dom här behoven. Sen 
har vi andra funktionerna då, produktplattform, teknologiplattformarna som ska hjälpa 
till å hitta olika tekniska lösningar mot de. Men här, du vet precis behoven, du har 
kvantifierat det, brutit ner det till kraven och sen har du gått så långt att du har tittat på 
minst en, helst fler lösningar för att möta det behovet rent tekniskt. Och har du det, då 
tar du ditt DD–beslut och kliver iväg. Och detta tittar vi på nu men det har vi inte, jag 
brinner för det här för då e de, när du går upp på den här 45 graders pilen då, då bygger 
du ju liksom din kunskap då, du dokumenterar ju det i en bok. Å sen har du dom här 
A3–rapporterna då med problem, behov, problembeskrivning å teknisk lösning å sådana 
saker. Det, får vi till det å de e ju folk som gör det här världen över, vi måste komma dit. 
Å då är det, då får du mekanismerna då att dokumentera kunskapen med A3:or eller 
med rum när du väl kommer till projektrum då kan du visualisera och du kan distribuera 
e, kunskapen å göra den synlig på ett annat sätt. För, nu, solfjädern ser ju likadan ut 
vilket företag ni än kommer till. Men det är ju hur, vad du gör i de här stegen. 

– Det var faktiskt min nästa fråga. Vart i solfjäderns 1: stoppar ni ihop din 
projektstruktur och två: börjar du rota i företagets kunskaper som ligger 
förvarade någonstans?  
– Eh, ja. A i rätt många. Nu ändrade vi faktiskt precis det i dagarna här så att, innan var 
det så att om du har feasibilities, ni, Chef 1 kan säkert fixa det så att ni får en kopia på 
våran GDP om ni inte har den. Det finns ett litet booklet. Aldrig utan den här (bläddar) 
här, det här ju då den här solfjädern så att säga, så här, innan var det så att i 
övergångsfasen här emellan, mitt i konceptfasen fram till Detail Developement där 
formulerade eller formerade du din projektorganisation på bredden. De backar vi nu 
litegrann till på pappret så ser den likadan ut redan från pre studie fram till end gate. 
Fast det är några kompetenser som är mer involverade här i början men organisa.. 
strukturen ändrar vi inte, så det sätter du faktiskt up här redan. Sen var din andra fråga 
hur du dokumenterar eller när du börjar leta kunskapen? 

– Ja, när du som projektledare börjar rota i företagets, alltså tidigare samlade 
kunskap?  

– Ja–a, det är här. (pekar) i många stycken. 

– Det är där ni börjar läsa White Books och så? 
– A–a. För, sen är det ju också en sån sak här nu att vi, ett projekt som vi planerar att 
starta nu eh, den har ju en tänk projektledare redan nu. Vem det är som ska ta över det 
projektet. Han, för det är en han i detta fallet, han är inte riktigt färdig med sitt gamla än 
men blir det snart men vi startar projektet nu. Så då har vi en liten temporär 
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projektorganisation nu bara för att vi måste ju igång med projektet. Fast det e ju lite 
riskabelt också. Men ibland tvingas man till dom kompromisserna. 

– Vilka i ert projekt har tillgång till eh, vad ska man säga, företaget tidigare 
kunskaper? 
– Eh, ja törs, det har ju alla egentligen. Dom ska ha det i alla fall. Nu har vi ju en ehm, 
en project office–funktion där projektledaren kommer ifrån och jag tycker ju att, nu vet 
jag inte om det är så faktiskt, men jag tycker att det är där också som all eh, alla 
vitböcker ska samlas eller lagras då. Jag har ju skickat in min dit, så att säga, sen vet 
inte jag, det var ju en annan organisation jag vet inte var den är idag. Jag har ju någon 
lokal kopia men om du vill läsa mina och mitt projekts vitbok, var går du då? Jag tycker 
ju den naturliga vägen att börja, det är ju inom projektkontoret då. Så jag hoppas att, 
men jag kan faktiskt inte säga om det är så eller inte. Det får vi kolla upp i efterhand. 

– När projektet avslutas, vilka är det som skriver den här vitboken?  
– Eh, i mitt då , i mitt projekt så var det jag och mina delprojektledare. Så att återigen så 
blev dom ansvariga för sina kapitel för att mot slutet på mitt projekt, så förutom då att 
det blev en omorganisation, en sammanslagning mitt i så gick vi delvis in i en ny, vad 
ska jag säga, inte projektmetodik direkt men, en, en modell eller mall för att 
dokumentera alltså hur vi skrev vitboken. Innan hade det vart ett word–dokument enligt 
en viss given mall. Nu gick vi in i en mall som var framtagen från Göteborg då, den 
hette ISGDP det är en viss förkortning då och till ISGDP:en så fanns då en Power 
Point–baserad vitbok. Eh, så vi blev lite piloter för att använda den då. Och jag tyckte 
det var bra, för oftast vitboken det är ett word–dokument som jag hade läst några stycket 
då va, men det är ju lite svårt att presentera och ta till sig då och oftast gör man ändå en 
power–point av det. Så att vi gjorde den då, så fick vi bara en mall då. Här, här ska ni 
dokumentera vitboken sen var du ju upp till oss å tolka det då. Hur gjorde vi det då, å då 
skrev vi en del findings i, enligt denhär mallen då, ni kan få en kopia på den om ni vill 
då, det kan jag ta fram. Sen så dokumenterade vi, vi klippen in som objekt och andra 
verifikat om det var en revision från produktion då, ett protokoll, eller om det var en 
pdf–fil eller det var ett word–dokument. Så la vi in dem som inklistrade objekt, så det 
blev våran, den här power–pointen blev vitboken.  Jepp. 

– Hur såg återkoppling från projekt till ledning ut under projektet?  

– Eh, från projektet till, ah vi hade styrgruppsrapporteringar. Löpande då, alltså varje 
månad. Och styrgruppen ska vara en representant för beställaren då. Så de, det hade vi 
då. Så förutom det så skedde ju rapportering vid dom större beslutstillfällena då, å de e 
ju vid Detail Developement och industrialisation. Då, projektet var ju så stort i 
pengatermer så att då går det upp i eskaleringstrappan så då gick det hela vägen upp till 
högsta nivå. Så att vi dom tillfällen så rapporterade man högre upp än Företagets 
ledning. Annars var det bara styrgruppsmöten. Någon gång kanske vi hade en 
statusuppdatering lite mer informellt till något lokalt forum här men, annars var det 
alltid i form av styrgrupper. Då var det företagsledningen som var styrgrupp. Det var 
VD och hans ledningsgrupp. Som jag började rapportera till. Men efter det så blev den 
en, styrgrupp bestående av de olika funktionerna men det var ju inte företagsledningen 
man rapporterade till då.  

– Läste du Chef 1s vitbok, whitebook?  
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– Ja det vill jag minnas att jag gjorde. Definitivt den för 1 å det var väl Chef 1. Jag vet 
inte om han, han höll väl. Jag vet inte om han hade 2 också, det var ju två projekt med, 
det kommer jag inte ihåg, men det var definitivt 1’s vitbok, den läste jag.  

– Gav den någonting som du tyckte att du tog med dig in i projektet?  
– Ja, det gjorde de, men jag kan faktiskt inte återge vad det var men jag vet, jag minns 
bestämt att jag läste det och strök under vissa stycken eller vissa findings jag gjorde. 
Något som jag definitivt tog till mig var ju bland annat det här arbetsformen med 
packmöten, packningsforum där vi bestämmer eller vi sätter ihop grejerna i en digital 
modell. De utvecklades under det projektet, där det primärt konstruktion som var 
drivande i det, men sen så bjuder man ju inte produktion och inköp och 
eftermarknadsfolk att sitta med där när man pratar om dom tekniska lösningarna och få 
ihop den. Det tog vi med oss å den tekniska projektledaren jag hade var driven i det så 
det blev ett riktigt kärnforum som sen blev, vad ska jag säga, mer formaliserat. Det är 
ett krav i projektdrivningen nu att det ska va så. Och det vet jag att de hade börjat med 
att pilota i det projektet litegrann.  

– Kul! Några korta, snabba frågor om Knowledge Management. Är du medveten 
om ert företags strategi för Knowledge Management? 
– Ja och nej. Jag vet inte om det finns någon strategi just nu, å det är väl nej:et då. Men 
ja så till vida att vi är på väg in i att e ta en, ett samlat grepp för att iallafall inom 
technology nu då, den silon där jag tillhör. Så är det att vi ska ha en strategi, vi ska 
tillämpa dom här principerna enligt Toyota, metodiken då. Så å där är jag då, min 
funktions produktplaneringsrepresentant i det arbetet. Så just jag har inblick i det. Men 
jag tror inte, det är ju inte så vitt spritt än då. 

– Näe, det var min nästa fråga. Eh, vilken avdelning inom företaget har ansvaret 
för just Knowledge Management hos er?  
– Ah, det är en bra fråga. Men inom hela företaget så vet jag inte faktiskt. Eh, jag måste 
tänka efter lite. Men inom min funktion då technology så e det en som har det ansvaret, 
han heter Kalle. Han är Vice President för, ah han har en lång titel, Processes and 
System and Strategy. Han driver det här arbetet. Eller är programansvarig för det. Men 
inom produktion då, eller operations, det e ju produktion och inköp, sen har du ju global 
marketing, ja de har ju också kunskap visar det sig, som de säkert jobbar efter att 
dokumentera och det vet jag inte vem som är ansvarig för helheten där. Om det är 
Cheferna eller inte, ingen aning. 

– Har ert företag genomför eller har några aktiva KM eller Knowledge 
Management projekt? 
– Ja–a. Det drivs ju i dom här, åter igen kan jag bara uttala mig om technology, där 
finns det, det finns ett projekt. Det ska faktiskt rapporteras nu i mars här, tror jag det är. 
En inventering och även en plan för hur vi skall hantera kunskapshantering och med allt 
vad det innebär. Att dokumentera och att visualisera och överföra och så vidare. Så det 
är på gång. 

– Spännande. Några praktiska verktyg för kunskapshantering? Du pratade om ett 
intranät, jag hörde, ni pratade om White Book. Har du några fler exempel?  
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– Mm. Ja–a. Två exempel till då där det ena inte är så spritt. Det ena är ju de här 
A3:orna, några isolerade öar finns det som dokumenterar enligt dom här A3:orna. Det 
andra som är lite mer spritt eller tillämpat det är ju olika former av projektrum. Vi har ju 
en studio här i företaget, det finns något projektrum där det är liksom tavlor eller 
tidplaner eller aktivitetstavlor. Så det är väl mer den principen för visualisering som vi 
har då. 

– Jättebra. Ehm, har du några avslutande frågor, tillägg?  
(Inga tillägg men en diskussion utanför ämnet följde om vad vi har sett i litteraturen och 
om vi har något att tipsa om.) 
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Bilaga E: Transkribering Projektledare 1 
– Då ska vi se, vi fick lite information av Chef 1 om namn och befattning och 
liknande så vi tänkte att vi kör rakt på med frågorna. 
– Ok. 

– Hur skulle du beskriva din roll i företaget? 
– Ja jag är ju CPM då, vilket jag gissar att ni är familjära med, Chief Product Manager, 
jag är huvudprojektledare för utvecklingsprojekten. Det är konkret min roll då på 
firman. Ansvarig för utveckling av nya projekt.  

– Hur länge har du arbetat inom företaget?  
– Inom denna del av företaget sedan 2007. 

– Mm, trivs du bra? 
– Mycket. 

– Hur skulle du beskriva företagsstrukturen? 
– Vad menar du med struktur? 

– Rent organisationsstruktur–mässigt. Hur, hur det är uppdelat rent 
ansvarsmässigt? 
– Jaa, jag vet inte har ni sett, har ni hyfsad koll på hur vi är upplagda eller? Är det någon 
som har gått igenom att vi har ett huvudkontor i europeisk stad och sen har vi ett antal 
sajter i världen, det är väl i stort tolv– trettontal utvecklingssajter som utvecklar olika 
produkter. Det är en ganska bred produktportfölj. Men strukturen på det är väl att det är 
ganska, ganska… Jag ska inte säga toppstyrt för det är ett taskigt ord som klingar illa 
men centraliserat styre kan man väl säga. Besluten skickas rätt högt upp i organisationen 
eftersom vi har en global organisation. Och det kan väl vara både för– och nackdelar. 
Nackdelen kan väl vara att de lokala produktägarna, för vi är ju, vi säljer ju produkter, 
det är ju det vi lever av. Vi säljer en maskin och får in pengar, det är ju så vi existerar. 
Att de kanske har svårt att veta vad är deras ansvar och de måste hissas uppåt. Det kan 
jag väl se som en utmaning som vi försöker komma tillrätta med då. 

– Skulle du säga att det är en form av ”baby–sjukdom” i och med att ni har gjort 
en omstrukturering eller är det en.. 

– Nej men det har varit sen ett och halvt år nu och det har nog varit medvetet att man 
kanske har skickat upp beslutanderätten lite men nu tror jag att man försöker trycka ner 
den lite igen för det man känner att det blev nog inte riktigt bra. Det blir en ganska lång 
väg som besluten ska vandra innan de går upp och ned och det kan bli så att folk inte vet 
slutändan vad det togs för beslut. Jag menar, jag sitter ju själv som CPM och kräver 
beslut för investeringar upp till en halv miljard och då är det ju viktigt att det blir rätt. 

– Ja det är klart, jobbigt om det missuppfattas på vägen med dem pengarna. 
– Ja, eller att det tolkas felaktigt på något sätt då. 
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– Ja och vem som har ansvaret och så. 
– Ja, så att. Med den strukturen som ligger nu, och vilket jag tror faktiskt att vi tar ett 
omtag på firman nu. Ligger det ganska mycket ansvar ute i organisationen men lite 
befogenheter och det är jag tror man försöker komma tillrätta med nu faktiskt att 
balansera upp ansvar med befogenhet. Det är svårt att ta ansvar om man inte får fatta 
beslut. 

*telefonen ringer* 

– Vill du ta det? 
– Ja, jag ska bara svara. Ja det var. Hallå? Hallå? Nehe. 

– Busringning kanske. 
*dörren öppnas och lite småprat med Chef 1 utanför ämnet* 

– Vilken roll spelar projekt för er verksamhet? 
– Euh, rätt så stor. Vår organisation är egentligen uppdelat på två ben; vi har ju en 
NPD–process, alltså en ”New Product Development”, alltså en utvecklingsprocess men 
sen har vi ju även en produktvårdsprocess. Som egentligen servar och supportar kunder 
utåt som då har köpt en maskin. Det är oerhört viktigt att hålla våra kunder nöjda, 
annars köper de inte nästa men projekt i den bemärkelsen som jag är med och driver har 
en ganska stor påverkan då på företaget. Det är mycket pengar inblandat och det är 
ganska stora projekt med ganska långa ledtider. Det gäller ju att det vi beslutar att vi ska 
göra 2011 är det kunderna vill ha 2014, annars har vi bränt ganska mycket pengar och 
träffat marknaden fel, så att det gäller ju hela tiden att vara lyhörd mot vad som händer 
där ute. Och VÅGA ta beslut att faktiskt ändra scopet om man känner att det är 
felaktigt, under rimliga förutsättningar. Man brukar säga att det finns en ”point of no 
return” där man faktiskt inte kan ändra längre. Och det gäller ju att vara jävligt tydligt 
med var den gränsen och belysa ut att fram till den det här datumet kan man faktiskt 
ändra scopet, i vårt fall när vi pratar projekt då. Men sen gör vi inga ändringar, för det 
rör bara till det och det blir oftast inge bra. 

– Är det vanligt att ni lägger ner projekt helt och hållet? 

– Ja det finns det. Alla våra projekt bygger ju i grund och botten på business case, och 
jag menar, finns det ingen lönsamhet eller volymerna viker för att marknaden ändras 
eller så, så kan det läggas ner projekt. Men vi har en ganska bra selekteringsprocess, hur 
vi drar fram projekten. Så vi börjar i liten mindre skala där vi utreder; Finns det ett 
business case, och sedan tittar vi om det är det feasible, är det alltså mycket att 
genomföra det. Sedan tittar vi på ett antal olika alternativ för att genomföra det och 
sedan bereder vi projektet då för exekutering. Och under de här första faserna som 
kallas definitons–faser av projektet så har vi ett antal gater där vi kan stoppa projektet 
och säga att: det här är inte tillräckligt lönsamma, vi har ett antal lönsamhetskrav på 
våra projekt då, att det ska vara en viss räntabilitet och viss återbetalning på dem. Och 
går de inte igenom där, då stoppas de då. OM det inte gäller lagkravsbundet då, att vi 
faktiskt måste göra en grej för att få vara med och sälja på marknaden framöver, alltså 
det ger inte kunderna något mervärde men det är liksom en qualify för att få vara på 
marknaden. Oftast kopplat till emissioner då, maskiner släpper ut avgaser och de blir 
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hela tiden hårdare och hårdare kraven på avgaser då och för att få vara med och sälja 
måste man hela tiden hålla nere. 

– Min nästa fråga rörde faktiskt uppstarten av ett projekt. Vi pratade med Chef 1 
som behandlade 1–serien sen pratade vi med Chef 2 som hade 2–serien och jag 
förstod som att du hanterade 3–serien? 
– Ja det kan man säga. Jag är… 3–serien är uppdelad i två paket kan man säga. Ett 
instegspaket där jag har vart delaktig och sedan har vi nu… mot 2011 och sen har vi nu 
en fortsättning på 3–serien till 2014 då och jag har huvudansvaret för den delen som är 
till 2014 då. 

– Ja just det. I den här inkörande fasen, uppstarten på projektet, vem har tillgång 
till företagets tidigare kunskaper inom projekt? 
– Hur menar du, vem har denna tillgång? 

– Ja, är det enbart du som har skrivit denna White Books? 
– Nä, absolut inte. Tvärtom. Generellt är vi dåliga på att göra White Books på ett bra 
sätt. Nu har firman ändrat processen lite här sista åren, så att man skriver White Book 
lite oftare. De projekten, som är lite större, projekt, det vi kallar generationsprojekt, 
missionsprojekt. Som är vart tredje, fjärde eller femte år. I mitt team så har jag åtta 
delprojektledare under mig, som har ett antal folk. Men dessa delprojektledare behöver 
ju inte sitta kvar fyra, fem år. Jag kanske också slutar. Det byts mycket folk på fyra år. 
Fyra år och åtta delprojektledare, det händer alltid något. Och då ska den sista skriva 
som kommer in skriva White Book, han kanske inte ens har varit med i defintionsstarten 
över huvudtaget. Så nu skriver vi någon form av White Book, jag skulle vilja säga, en 
gång varje halvår, eller åtminstone mellan halvår och till år. För att det ska underlätta 
framöver, för kommande projekt. Men det är väldigt stor transparens i White Book–
veckan, vi försöker trycka ut dem och när vi startar upp våra projekt så börjar vi med att 
samla teamet som är ganska litet i början och gå igenom White Book:sen och titta vad 
folk har gjort innan och vad som inte gick bra och vad som gör att förbättra. 

– Vart får ni dessa White Books ifrån? 
– Det rullar projekt hela tiden och det finns där på firman och det finns projekt. White 
Books ligger på Team Places, där vi lagar all information kopplat till ett specifikt 
projekt. Där finns det då lagrat instruktioner vad White-böckerna ska vara. Det finns en 
flik under Quality management där man samlar alla White-böcker för det projektet. Det 
finns ingen fil eller ställe där man samlar alla White Book, utan man måste aktivt söka 
och titta på dem som är kopplat till sitt produktslag med olika produkter på firman. Om 
man vill starta upp produktprojekt så tittar man kanske primärt på White-böcker för 
projekt och som nummer två kanske man tittar på ett emissionsprojekt, ja vad gick fel i 
motorprojekt, alltså, vad kan man förbättra i dem ingående komponentprojekten och så 
vidare. 

– Har du läst Chef 2swhitebook? 

– Jag har läst hans White Book. Jag tog över efter Chef 2 i det projektet, han steg av 
ganska sent där då, och då tog jag över, så det var en del av min inläsningsdel. 
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– Var det några av de erfarenheterna från det projektet som följde med till 3–
serien? 
– Ja, det var ju… ambitionen var hög ja. Och det var väl många som skulle följt med. 
Men, De viktigaste, ofta när vi läser Whiteböcker på företaget är att, ha ett dedikerat 
team, ha heltidsresurser tidigt i projekten, istället för att jobba 10 procent där och 10 
procent där och ett antal lessons learned. Men i verkligheten så är det väldigt svårt att få 
den attention för de nya projekten i de tidiga faserna, för att oftast är det rätt mycket 
kvar att göra när vi börjar närmar oss start of produktion. Så att mycket av dom 
resurserna som skulle ligga kvar, eller som skulle ha rampats över till nästa projekt, blir 
tvungna att ligga kvar, på grund av deras historik och arv, för de har ju varit med. För 
det går ju inte att växla bara. Utan det är ju alltid så att vi har högst prioriterat på de 
projekt som ligger närmast SOP (start of production. Red. Anm.) och framförallt de som 
de som har gått i produktion eller precis ska gå i produktion, för det är vi lever av. Och 
sedan när det är klart, då flyttar vi över folket. Vi försökte ha en lite högre ambition här 
nu då, men det har varit lite kämpigt här i omställning också. 

– Hur ser återkopplingen från projekt till ledningen ut under projektets gång? 
– Vi jobbar med något som vi kallar styrgrupper på den här firman, där jag som 
chefsprojektledare har en styrgrupp som jag rapporterade till varje månad. En gång i 
månaden. Haft idag då på förmiddagen då. Ett avrapporteringstillfälle där jag egentligen 
rapporterar statusen i projekten kopplat till QDCF då. Lyfter dem issues som jag tycker 
jag har problem med. Syftet med styrgruppen är att det ska vara till att hjälpa projektet. 
Har projektet problem så försöker vi ta hjälp av styrgruppen om vi inte kan lösa det 
själva. Syftet med att styrgruppen är att hjälpa projektet om man inte kan lösa det själva. 
Kan handla om resurser, prioritering och så vidare.  

– Skulle du säga att ni hade klara mål från ledningsnivån när ni gick in projektet 
3–serien? 
– Nej, när 3–serien startades så var väl inte målen klara. Utan det var något som 
utvecklades och utarbetades under de tidiga faserna av projektet. Där man balanserade 
de olika stakeholdernas mot varandra. Man kan inte göra allt, då blir det oftast för stort. 
Utan man får titta och se viktigaste ja, och samla in alla de behov som finns givetvis och 
se vilka krav det innebär. Sedan måste man balansera de kraven, Vilka är de viktigaste 
kraven för våra kunder, de som ska köpa maskinerna i slutändan. Och då kanske det är 
tillförlitlighet som är högst, produktkostnad som ligga högt, bränsleförbrukning kanske 
är viktigt. Sedan får man börja balansera alla kraven och på så sätt forma sitt scope, sitt 
mål. Alla vill ju tycka väldigt mycket i början, men sen när man ska vara med och 
betala vad det kostar, så är man inte lika intresserad när denna balansering börjar då. 

– Det låter som produktmålen förändrades som du säger under vägen, det blev 
alltså en prioriteringsfråga. Men de mer mjuka målen, med organisationsstruktur 
och projektmetodik, var den fast?  
– Den är fast, den är väldigt fast. Vi har en modell på företaget som heter GDP, Global 
Development Process, som faktiskt är väldigt bra. Väldigt genomtänkt. Den har varit 
fast sedan ett antal år tillbaka, jobbas med i hela koncernen. Så att strukturen för att hur 
projekt ska drivas var klart och hur organisationen ska se ut var klar. Däremot var inte 
team–medlemmarna klara. 
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– Fick ni välja Team–medlemmar själv? 
– Nej tyvärr. Det hade varit det optimala att få plocka ut ett dream team, men så är det. 

– Vem beställer man projektmedlemmar från? 

Man eskar ju runt. När man startar upp ett nytt projekt, så ringer det till i alla delar av 
organisationen, att nu är det ett nytt projekt där vi behöver folk här. Då tittar man lite 
vilka som är lediga inom den här delen av organisationen, som skulle kan vara lämpliga 
för att sitta med i det projektet.  Så tittar man på en som är lämplig. Så kommer den in 
som kanske är duktig på att jobba i definitionsfasen, sedan man kan växlar över till 
någon som har lite mer erfarenhet sedan för att sätta grejor i produktion och så vidare.  

– Kan det vara tvärtom också; Att man sitter på golvet och ser att det projektet 
skulle jag vilja jobba i det projektet och att man ringer eller anmäler att man vill 
vara med? 
– Det vet jag faktiskt inte. Jag hoppas att det skulle vara så. Sådana medarbetare skulle 
jag jättegärna vilja ha med i mina projekt. Folk som vill, det är alltid ett bra tecken Det 
är säkert så att man kan lite informellt kan säga lite vad man vill göra, det tror jag. 

– Hur skulle du beskriva kulturen eller arbetskulturen i projektet i 3–serien? 
– Vad menar du arbetskultur? 

– Jag tänker att man pratar organisationskultur, företagskultur. Att man tar ner 
det hela en nivå till. Hur är stämningen?  
– Jag uppfattar att det teamet som skapades är ett väldigt lyckat team. För dem började 
(jag är delvis med också med) Det är ett väldigt bra sammansvetsat team med bra 
personal och bra kompetens. Jag uppfattar det som en av nycklarna att det gick ganska 
bra. Att man ställde upp för varandra. En laganda. Man gör klart det man förväntas göra 
och levererar till den man förväntas för att någon annan ska kunna ta över. 

– Hur skulle du beskriva företagskulturen rent generellt här i företaget? 

Här i företaget är det tycker jag utifrån de preferenser jag har en extremt bra. Jag tror att 
det här att göra med. Vi pratar om en liten ort. Det finns relativt få alternativ för folk om 
att jobba med om man väl ha ganska stimulerade högteknologiska jobb. Vilket gör att 
folk är ganska måna om att få jobba här tror jag. De brinner om sin produkt, måna att få 
arbeta kvar tror jag. Att siten finns kvar. Här är det om jag får säga en jäkla uppställning 
för produkten. 

– Skulle du säga att det finns ett moment i företagskulturen som uppmuntrar till 
kunskapsåtervinning? 

– Ja, att det finns moment absolut. Men det är inte alltid helt uppenbart. Som i alla stora 
företag är det många drivs av att faktiskt tjäna lite mer pengar, att känna att man får mer 
mandat. Då är det väldigt vanligt att man går från att vara duktig tekniker och visat att 
man är bra på det, till att bli linjechef och går vidare på den vägen. Det är en helt annan 
typ av jobb. Vilket kanske inte företaget har mest nytta av, för man går in i en annan fas, 
arbetar inte med projekt, utan att administrera personal och den biten. Kanske man inte 
är lämplig, även om man får hoppas att selektering är bra. Man kanske tappar mycket 
kunskap på vägen. Kanske borde bättre att premiera duktiga tekniker till att förbli 
tekniker, till att få köra både två, tre och fyra projekt. 
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– Belöningssystem som borde belöna att man arbetar hårt kanske slår fel i 
kunskapssammanhang?  
– Ja, så kan jag nog känna. 

– I det här projektet 2–serien. Implementerade ni några praktiska verktyg för att 
föra ner de mjuka målen med hur ni arbetar med kultur och vision neråt till folket 
ni har under er? 
– Nä, det vet jag inte. Det finns en utarbetad projektkultur eller struktur och jag inbillar 
mig att man försökte försöker jobba efter den. Det var en del omstruktureringar som 
skapade lite turbulens.  Man fick kalla samman folket till face till face-möten och 
workshops och liknande. Men det finns en ett utarbetat sätt som jag tror man håller sig 
till. 

– Finns det vad du vet om, en gemensam definition av ordet kunskap vad du 
känner till inom företaget? 
– Nej, det tror jag inte. Det är väldigt subjektivt vad kunskap som är kunskap för dig 
och för mig. 

– Vad är det för dig? 
– Kunskap är när man behärskar ämnet man pratar och dessutom har erfarenhet av det. 
Att du förutom de teoretiska även har en praktik kunskap. Det är för mig kunskap för 
mig. Man kan vara en jäkligt bra civilingenjör när man kommer ut från KTH eller 
Chalmers, men det är först när man jobbat med det med provtryck sig själv som man har 
kunskap. Det är alltså en blandning av teori och praktik 

– Skulle du säga att du gör skillnad av olika sorters kunskaper? 
– Det finns säkert vara så att man indirekt lägger olika värderingar mellan olika 
kunskaper. Så är det säkert. 

– Men inget direkt exempel? 

– Inte som jag kan ta fram på rak arm. Men utifrån mitt perspektiv så är att bygga ett 
team ett lagarbete. Det man helst vill, är ha folk med hög kunskap, med också 
commitment, att levererar i tid som det är sagt, men även folk som sprider glädje, 
teamspirit. Missförstå mig rätt, bra människor. Positiva människor kan göra mycket när 
man bygger ett lag, som försöker göra här. 

– Skulle du säga att företaget uppmuntrar till kunskapsdelning till vardags? 
– Ja, ibland. När du säger kunskapsdelning så syftar du egentligen på transferering av 
kunskaper. Ja, till viss del, jag menar att vi är ganska bra det, under de förutsättningar 
som gäller. Vi är ett fast nomenklatur av folk liksom, om vi tar ett momentavtryck just 
nu. Det är inte mycket folk iaf som sitter och rullar tummarna och lite att göra och kan 
ägna sig åt att lära ut folk. Man får komma liksom in i vardagliga arbetet och gå igenom 
och lära sig då. Men jag tycker absolut att det uppmuntras. 

– Vad anser du är företagets främsta tillgång vid hantering av kunskap? 
– Ja, hantering av kunskap, vad menar du då? 

– Kan vara transferering, dokumentering, hantering, lagring och sådant? 
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– Vi är inte så starka på att skriva ner vad vi har gjort och sådant. Det är nog typiskt för 
många teknikföretag. Om man kommer som nyanställd så hade det ju varit bra att ha. 
Men så är inte riktigt verkligheten. Jag tror att företag ska sträva efter att ha en 
kontinuitet som gör att du hela tiden upprätthåller din kunskap. En kontinuitet i 
personalen. 

– Vilka praktiska verktyg har ni för kunskapshantering?  Du nämnde Team 
Place? 
– Ja, Team Place är ett sätt man kan inhämta kunskap ifrån. Men det är inte särskilt 
självinstruerande om du kommer som ny, typ sätt dig när och läs igen. Jag vet inte vad 
vi kan för verktyg för kunskapsinhämtning, om jag ska vara helt ärlig. 

– Vet du om ert företag har en specifik avdelning för Knowledge Management? 
– Nej, Knowledge Management tror jag inte vi har något som heter, men vi har 
Processes and Systems som ska arbetar med processer och förbättringar och så. Och jag 
tror att det här är relativt nära varandra, i allmänhet då iaf. Och ska jobba med 
förbättringar och säkerställa det här som du är ute efter och söker, dokumentation, 
spårbarhet, att alla ska jobba lika, att man ska kunna komma in i projekt snabbt osv. 

– Vad du om ert företag genomfört eller har några aktiva Knowledge 
Management, eller som ni då kallar Processes and Systems? 
– Jag vet inte, rena Knowledge Management.. Det finns ju på individnivå, att du kanske 
har mentorer liten sådan typ av verksamhet, att du har en fadder om det kommer någon 
ny är ganska vanligt. Man får frågan om man hjälpa en person som kommer ny. Så att 
man kan hjälpa lite och starta upp så och få igång lite så. Detta är väl informellt, även 
om det är formellt utpekat. Men jag kan inte se att vi har några jättetydliga system för 
det. 

– Har man faddersystem även i projektverksamheten också? 
– Nej, det har man faktiskt inte, det är kanske något vi borde beakta. 

– Jag tänker vid uppstarten av ett projekt. Om man tänker för oss som kommer ut 
grön sen. Om man aldrig har drivet ett projekt tidigare, blir det som att jag blir 
satt som projektledare och får springa runt och leta kunskap eller har jag har 
någon med mig som har gjort det tidigare? 

– Jag tror inte, även om du säkert kan bli det. Så tror jag det är ovanligt på det här 
företaget att du blir projektledare direkt, om du inte jobbat någon annanstans som 
projektledare. Det är nog inte så bra att gå in direkt.  Däremot kan du bli 
delprojektledare ganska snabbt. Då har man ju i sitt delprojektteam så har man ju team–
medlemmar också som jobbar. Jag har ju då som CPN ett marknadsteam, ett 
inköpssystem, ett teknikteam, ett eftermarknadsteam, ett ekonomiteam, ett 
produktionsteam. De här teamen består ju av fler eller färre antal människor. Vi har väl 
ett kanske 45–50 ingenjörer igång och konstruerar teknikteamet, 35–40 gubbar som 
förbereder produktionsstart och så vidare. Det är klart att du kan komma in som 
delprojektledare ganska enkelt tror jag och få hjälp av någon då, tillsammans med då i 
det här fället kanske mig som CPN då. Vad man ska göra och vilka direkt man har. Jag 
tycker det finns rätt så mycket mallar och processer och hur man ska jobba som 
projektledare. Så att du vet att när du börjar ett nytt projekt så vet du vad som förväntas 
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jag leverera och liknande. Sedan kan man ju göra det på tusen olika sätt. Men vad som 
förväntas är tydligt utspecat. 

– Skulle du säga att er hantering av kunskap i den mån det finns är inriktad på att 
förvara befintlig kunskap eller skapa ny kunskap ur befintlig? 
– Det är nog lite dåligt, lite mer förvarning. Det är nog ganska typiskt för 
verktygsföretag och industriföretag. Eller den här typen. Vi är nog ganska konservativa. 
Det finns nog andra branscher som är bättre på att förädla kunskap ur befintlig, vi har 
nog ambitionen, inte minst kopplat till provning och nya metoder och sådär, och baserat 
på mätdata och input. Men det är nog ofta sådant som pengarna i slutändan inte räcker 
till. 

– Är det något du vill tillägga själv? 
– Jag har inte mer att tillägga, brukar vara pratglad, men det är oki att återkomma till 
mig om du har några fler frågor. 

– Grymt, tusen tack då. 
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Bilaga F: Transkribering Projektledare 2 
– Vi fick lite småinformation av Chef 1, så som namn och befattning och sånt där. 
Så vi tänkte att vi egentligen kör rakt på, om det är okej?  
– Mm. 

– Så, hur skulle du beskriva din roll i företaget? 
– Jag jobbar ju som chefsproduktutvecklare för produktutvecklingsprojekt. Vad innebär 
det då, jo man har ett projektteam som man ansvarar för, då det finns projektledare inom 
produktion, produktutveckling eller technology R&D kallas det också, finans, support, 
inköp, det är nån jag glömt här nu men alla delprojekt som krävs för ett tvärfunktionellt 
projekt då, för att ta fram en produkt, i detta fall då produkten. Så att det är ett projekt 
som vi startade en förstudie för fem år sen i april.  

– Det var 3–serien? 
– Ja, mitt jobb är ju att tillsammans med mitt projektteam då att driva det här framåt och 
jag rapporterar status kontinuerligt i styrgrupp en gång i månaden. Få hjälp då med 
diverse issues som alltid kommer upp och sen har vi ju också en process som vi följer 
som kallas för global development process och i den finns det då ett antal beslutspunkter 
där vi lyfter projektets status till beslutande nivå. Och beroende på budgetstorlek så går 
man olika högt inom Företaget.  

Nu har vi ju kört det här som två olika projekt, ett för den lilla plattformen produkt 1, 
produkt 2 och ett för den stora plattformen, fast att vi då har ett projektteam som har 
köra båda projektet. Från början hade vi olika tidplaner på dom här projektet så att vi 
kunde dela upp produktionsstaten vid två olika tillfällen, för att lättare klara av 
omställningen här nere då. Så vi ville göra det vid semestern 2010, å sen vid 
julledigheten 2011 för att utnyttja en lediga tiden då. Vi har aldrig tidigare ställt om 
produktionen för alla maskiner här nere, så att vi visst inte om vi skulle klara av det. Så 
därför ville vi gärna dela upp det om det gick. Å där av gjorde vi två olika projekt med 
två olika beslutsgrupper. Hade vi kört det som ett projekt så hade vi ju beslutsnivå 
hamnat på företaget, i den styrelsen då. För passerar men 500 miljoner i beslutsbudget 
så måste man få godkänt där innan man starta projektet. Men då för fem år sen så var 
det förstudie. Så där handlar det först då om att förbereda, vad ska vi göra, vad kommer 
det kosta, hur lång tid får det ta, vilken organisation behöver vi, hur ska scopet se ut och 
hur är det förankrat i alla steakholders, inom marknad, produktion och så vidare. Det är 
oftast dom som vill ha något av produkten eller vill förändra den på något sätt. Då är det 
de jag ska leverera. 

– Vid den uppstarten, i vilket läge börjar ni samla in kunskap som företaget har 
sedan tidigare? 

– Ja, det gör vi ju redan ännu tidigare. Jag var inte med från första, det vi kallar för 
business opportunity description–fasen då, BOD–fasen. Den var redan 2005, då var det 
helt marknadsdrivet, så då började man med dom här, en massa 
marknadsundersökningar å så vidare. Sen körde man någonting man kallar för 
Feasability–fas då, alltså en möjlighet att få till nått slags scope då på detta. Sen då när 
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det börjar bli, när vi dragit några grova pennsträck då kom jag in i det vi kalla för Pre–
study. Å där jobbade vi mycket med som jag sa då, samling med steakholder need och 
så vidare.  Från alla intressenter egentligen då. Jag kommer ihåg ett så hade vi ju 600, 
dryg 600 olika idéer och koncept på hur vi skulle kunna förbättra produkten som 
produkt. Sen gäller det att väga dom mot varandra för att malla in sig och hitta ett 
lämpligt scope som vi kan leverera på den här tiden. För det som vart väldigt utmanande 
är att det är knutet till emissionslagstiftningen och där med kan man inte justera 
leveranstidpunkten. Det var ju lagstiftat att januari i 2001. Är ni inte färdiga då så har ni 
ingenting att sälja. Så att det har ju vart en constrain hela tiden. Tidsplanen ligger fast.  

– Vid vilket läge börjar ni läsa in er på White Books och liknande?  
– Eh, ja–a, det gör man ju innan. I dom tidiga faserna kan man säga. Sen vet jag inte om 
jag har så bra erfarenhet av White Books. Det är väl lite vad det här handlar om (skratt). 
Bland annat har jag förstått. Projekterfarenheter. 

– Läste du White Book:en från, vad blir det, 2? 
– Eh, ja. Jag läste, jag var också delaktig i det projektet. Inte som chefsprojektledare 
utan som assisterande med drivningsansvar för mjukvaruutveckling. Så visst jag har läst 
den men, den tyngsta vitboken är väl egentligen, som finns här är väl egentligen 1–
generationen som var innan då. Men det är en word–fil på 50 sidor eller någonting. Så 
den är svår att ta till sig. Å det är också en erfarenhet vi har. Vi har precis kommit in i 
den fasen nu när vi börjar att diskutera, hur ska vi ta fram projekterfarenheter, vitbok för 
det här stora projektet. Och då har vi dom har två ytterligheterna. Det finns en power–
point-version där varje delprojekt ställer sig fem frågor. Alltså fem bra saker och fem 
dåliga saker. Å sen så spånar man kring det och skriver det. Det är en ganska smidig 
modell som man körde i 2–generationen då. Medans den hör andra, för 1–generationen, 
för 10 år sen någonting var mer en wordbaserad mall som var svår att ta till sig och 
därmed så var det inte så många som läste den heller.  Och, å sen så känns ju den lite 
inaktuell, för i vårt fall då 6 år efter någonting därför att vi omorganiserar så mycket på 
Företaget och därmed så blir många projekterfarenheter, de stämmer ju inte längre för 
att det ju helt andra förutsättningar. En ny organisation och nya govern–strukturer och 
så vidare. Så att det blir lite svårt att. Den bästa erfarenheten har man ju med sig själv 
om man har jobbat som projektledare, i mitt fall då 8 år och på företaget så, har man ju 
lärt sig en del på vägen och det kan vara svårt att ta till sig från någonting man läser.  

– Hur länge har du jobbar på företaget totalt sett? 

– 11 år. 

– Var det någonting som du tog med dig eller läste, nu var ju du med då, under 2–
serien som du plockade med dig in i 3–serien?  
– Inte vad jag kan minnas så. Men att driva projekt är nån slags kontinuerlig 
processförbättring som pågår hela tiden också. Bland annat så vet jag att det här med 
hur man får med sig sina projektteam och hur man rapporterar in i projektteamet, vilka 
drivningsforum man har. Där gjorde man, tycker jag, ett stort jobb inom ramen för 2–
generationen för att sätta dom strukturerna och det har vi återanvänt, känt att det här 
funkar väldigt bra. Vi har denhär tvärfunktionella förankringen hela tiden med oss och 
när vi tar ett beslut så är det tvärfunktionellt och alla är med på detta och det blir inte att, 
R&D får bestämma allting å sen så manufactoring blir sura och tycker att dom lyssnar 
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inte på dom å. Vi har hittat en bra nivå där och det är mer sådana erfarenheter som vi 
har burit med oss då och spunnit vidare på. 

– Du var inne på att ni har haft en del omorganiseringar. Hur skulle du beskriva 
nuvarande företagsstruktur?  
– Ja–a. Nu har vi ju hela. Vi har inga egna, vad ska jag säga, ledningsgrupper 
produktslag. Så att de har vi inte kört så lång, vad kan de vad 2, 3 år har vi kört detta. Ni 
har säkert fått uppgifter från Chef 1. Tiden går snabbt, men nånstans 2–3 år har vi kört 
enligt företaget, den strukturen vi har då. Och innan det så körde vi ju något annat. Då 
var produkt x, produkt y en business line med en VD och en ledningsgrupp. För mig 
som CPM vad det ett enklare arbetssätt, för då kunde jag gå till en ledningsgrupp, till 
VD och få besked direkt om vi hade någonting som vi kände att vi behövde få beslut på 
och i vilken inriktning vi ska gå på i projektet. Det var lättare för att få ett förankrat 
beslut å sen kör man på det. Det är lite mer omständigt som projektledare nu menar jag, 
när ledningen sitter i en annan europeisk stad och dom ska ta hänsyn till hela företaget 
över alla 250 produkter, eller vad det nu är. 

– Det är inte så att du lyfter luren och säger, tja huvudkontoret... 
–Aa, näe utan då ska du gå en viss hierarki, jag till min chef och han till sin chef å innan 
man kommit till Executive Management team så han det ju gått en tid och då är ju ofta 
den tiden, ofta behöver man ju snabba beslut då. Så att de e ju lite krångligare då. Men 
samtidigt på det stora hela så förstår ju jag att det finns stora fördelar med att ha den 
strukturen, så vi har ju också sett att vår totala lönsamhet marginal på verksamheten, har 
ökat när vi börjat få till den här nya organisationen då. Att det blir ju färre 
chefspositioner, färre ledningsgrupper, mindre kostnader. För det är ju ett problem vi 
haft historiskt att vi har haft för dålig marginal jämfört med konkurrenterna.  

– Har det inneburit större frihet för er också?  
– Nu med den nya, eller? 

– Ja, eller har det inneburit mindre frihet? 
– Mindre skulle jag nog säga då. Mer komplext att, om man ska lämna någonting, ett 
projektscope eller så, så är det lite trögare, lite långsammare, lite mer politik innan får 
till det där då.  

– Hur skulle du beskriva er företagskultur här i företaget?  
– Hur menar du med företagskultur? 

– Den kulturen som ni arbetar i. Kanske på din avdelning, kanske rent generellt i 
fabriken. 
– Ja vet inte om jag kan beskriva det på ett enkelt eller bra sätt. Vi jobbar med stora, 
maskiner med väldigt mycket produktfokus på dom där å.  

– Öppen kultur, stängd kultur? 
– Högt i tak, lågt i tak. A–a, näe jag jobbar ju i verkar ju i projektdimensionen och där är 
det ju väldigt öppet. Alla kommer till tals, man försöker att hela tiden väga samman 
allas behov, så att säga. Vi sitter ju till och med i ett, det vi kalla för projektstudio där vi, 
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ah vi är ju inte fullt tvärfunktionella där längre då, men vi har testat det också. Sen finns 
det ju fördelare med att sitta hemma i sin tillhörighet också då. Till viss del så är vi, 

 – Vad är en projekts… 
– En projektstudio då sitter vi, så optimalt sitter ju hela projektteamet där då med sina 
närmsta delprojektledare och. Så hela tiden finns det en närhet så man slipper ha en 
massa möten utan man kan ta dom på stående fot. Att det blir snabbare beslut, man blir 
effektivare. 

– Sitter man där då under hela projektet, eller? 
– Ja–a i princip. 

– Jag förstår. Under den här 3–serien. Hur skulle du beskriva kulturen i just det 
projektet?  
– Nä, det blir nog ungefär samma beskrivning som jag just hade. 

– Mm 
– Näe, jag har nog inget bättre svar på det. 

– Näe, skulle du säga att det var klara mål från ledningsnivå när ni gick in i 
projektet?  
– Ja, det skulle jag säga. För det var vi ju med och jobbade fram då under dom här 
tidigare, förstudien och den tidiga konceptstudien. Så det arbetade vi ju då men, under 
nu ska vi se, förstudien startade april 2006, koncept study februari 2007, developement 
decision tog vi i styrelsen februari 2008, så att e i 22 månader jobbade vi ju i pre study 
och koncept study och satsade rejält med resurser för att verkligen få till ett tydligt 
projektscope, jag tror hela pre study och koncept study budgeten för den delen var 
nästan 100 miljoner. Så vi hade planerat ganska noga vad vi skulle göra och när vi väl 
fick okej från styrelsen då i februari 2008 så visst vi ganska väl vad vi skulle leverera. 
Och det var också väldigt viktigt eftersom vi hade dehär stränga tidsplanen, som inte 
fick lida. Så att det känner jag har varit väldigt tydligt och bra. 

– Ingår det i den där, projekt–scopet också förutom produktmålen ni ska nå nån 
form av eh, projektstruktur, alltså hur ni ska nå dom här målen?  

– Ja–a, då följer vi ju den här global development process, vi jobbar med en 
färdigdefinierad projektsäkringsplan som vi redovisar vid varje gate–passage då, i dom 
här olika faserna, så att de e ju finns ju en struktur för hur vi ska nå målet, när vi ska 
redovisa vad så att säga.  

– Implementerade ni några rent pratiska verktyg för att föra ner dom här, 
projektstrukturen till dom personerna som ni hade under er? 
– Ja–a. Vi jobbar ju med en team pla där vi har en, alltså en websida, hemsida för 
projektet. 

– Som ett intranät? 

– Aa, fast en egen del då. Alla projekt har sina egna team place. Där företaget ser, det 
heter något annat, Share point tror jag det heter på Microsofts språk. Å där har vi ju en 
mängd databaser som vi har utvecklat under projektets tid som vi känner, det här är bra 
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verktyg för att styra upp vårt projekt i det dagliga arbetet. Till exempel har vi en databas 
som vi har utveckla för hur vi hanterar kundkritik som kommer upp under själva 
projektet. Vi bygger ett antal prototypserier och ett antal förserier och det finns, på ett 
sånt här stort projekt så finns det tusen åsikter om vad man borde göra och vad man inte 
borde göra och vad man kan förbättra å vad som är dåligt å vad som för bra å som är för 
dyrt och vad som, ha det finns hur mycket åsikter som helst. Å då tar vi hand om det på 
ett strukturerat sätt. In i den här databasen, så får man skriva ner vilken typ av 
produktkritik man har och sen så hanteras den, så adresseras till ansvarigt teamledare till 
slut då om det berör själv konstruktionen av maskinen då. Å sen besvaras den kritiken 
och den förs in om den, det är jag då som så förs det in då nästkommande typbyggnation 
eller förserie. Och likaså när vi bygger maskinerna så har ju våra montörer väldigt 
mycket feedback på hur man kan förbättra och då är det samma verktyg man använder 
igen. Så att, från att vi startade första prototypmaskinen till vi byggde, eller dagsdator så 
har vi 1500 ärenden som vi har hanterat i den databasen. E, så den känner jag, det är ett 
bra verktyg som vi har då.  Utvecklat i projektet då.  

– Det blir som en form av kvalitetssäkring längs vägen egentligen.  
–Aa 

– Det här Team Place. Når alla, alla projekt eller är det bara berörda i projektet 
som når den databasen?  
– Den bygger på att, man får söka access till den här Team Place:en då. Och alla som får 
access till Team Place:en får också per automatik tillgång till själva den databasen som 
berör produktkretik då. Men det är inget komplicerat, utan det är bara att man vill 
komma in på den team plan så kommer det en fråga till mig, i detta fallet då så får man 
beskriva varför man vill ha tillgång till den här team plan å sen så ger jag en läs– eller 
skrivrättighet till Team Place:en. 

– Så jag som nyanställd skulle kunna skicka såhär en förfrågan till alla projekt 
som har funnits liksom, i Team Place med att jag skulle vilja läsa allting för att jag 
ska va projektledare inom den närmaste tiden? 
– Ja 

– Okej. Men det är ju rätt smidigt får jag väl säga. Ehm. Skulle du säga att ni 
uppmuntrar till kunskapsåtervinning? 
– Kunskapsåtervinning. Att man återför erfarenheter menar du då?  

– Jag vet inte, hur definierar du kunskap? 
– Ja, kunskap är något man bär med sig. Ehm, rätt man på rätt plats i projektet. Att 
utnyttja teamet optimalt, du är duktig på det du jobbar med det. Ehm, allra helst vill man 
ju ha, om man tar konstruktör som exempel så vill man ju ha många breda konstruktörer 
som kan många olika delsystem på maskinen. Om vi ser att vi har problem inom ett 
delsystem, vi börjar sacka efter frisläppningsplanen så är det ju bra om man plocka 
konstruktörer från andra ställen så att man kommer ifatt igen då. Där sker ju hela tiden 
en kunskapsåtervinning i lagspelet så att säga, man lär varandra hela tiden om 
maskinen.  

– Tycker du det sker dagligdags i arbetet eller är det främst i projektform? 
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– Ja, det sker ju. Alltså en annan dimension på det hela är ju, jag tillhör ju en 
linjefunktion också där vi bara är projektledare i detta fallet då, chefsprojektledare och 
Project Manager Engineering. Vi har samma chef då, sen har vi ju två olika team då, en 
för CPL som e för min roll då och en för PMI. Där har vi ju möten varannan vecka där 
vi ju hela tiden ja, det lite som ett slags coachmöte, vi har en timme, vi har haft ett möte 
idag där mina kollegor. Vi är väl en tie CPM:er eller någonting, totalt. Så där e ju också 
någonting, en kontinuerlig att vi ger varandra tips på, ah vi har haft det här problemet 
och har ni löst det, å ni har gjort så här, okej. Plus att vi har ett strukturerat arbetssätt för 
detta även om vi projektledare kanske är lite dåliga på att jobba med det vi kallar det för 
verksamhetsutveckling VU. Där man på ett metodiskt sätt kan jobba med ju sådana här 
förbättringar. Fast som projektledare sen man alltid sina leveranser som ligger framför 
en å det är de man springer på, man jobbar inte gärna med sånt som kan hjälpa nån om 
två år. Utan man har fullt upp med sina egna problem och fokuserar på det. Sen försöker 
vi ändå få till den andra biten också, men det gäller att hitta rätt balans på det hela.  

– Vet du om det finns en gemensam definition på kunskap inom företaget?  

– Nej, ingen aning. 

– Gör du personligen skillnad mellan olika sorters kunskap? 
– Ja, vi har ju olika inriktningar på vad vi jobbar med. Jag, mina delprojektledare har ju 
sina specialkompetenser. Så de är ju liksom infackade på sina bitar och dom är ju bäst 
på det. Å ansvarar för projektets leveranser på sina respektive områden. Sen har vi ju 
våra projektledningsmöten där vi träffas i tre timmar och tvärfunktionellt diskuterar 
kortsiktiga problem och möjligheter men även långsiktiga och leveranser och så vidare. 
Så att vi har ju hela tiden. På så sätt får man ju som projektledare hela tiden insyn i vad 
alla andra delar inom företaget jobbar med och vad deras problem och möjligheter vad 
det finns där. Och på så sätt så blir vi allihop bredare och bredare på att förstå helheten.  

– Men den kunskapen kommer egentligen då ifrån att ni har gemensamma möten 
och lyfter saker. 
– Japp. 

– För ni som projektledare ner kunskapen i någon databas eller dokument, alltså 
ner på papper någonstans denhär samlade vyn som ni får?  

– Nej, inte mer än i form av dom leveranser som varje liksom team har tillsammans 
inför varje gate, så har vi ett par hundra leveranser som vi ska genomföra och där 
dokumenterar vi ju alla dom leveranserna och i vissa fall avvikelser så får vi 
dokumentera dom. Men, inte mer än så egentligen. Sen vet jag att det fanns en ambition 
som ni kallas för Vitbok, det skapades ju nån mapp i början av projektet där ambitionen 
var att, för den som vill så kunde man gå in och skriva i efterhand som projektet gick 
om det var någonting som man stötte på, jag det här var ju ett stort misstag å det kunde 
vi gjort mycket bättre om vi gjorde så här, så kunde man skriva ner det och ha med sig 
det och inte glömma bort det när det är dags för ett nytt projekt. Men jag tror inte att det 
har blivit så väl utnyttjat, att man har skrivit där i. Jag har väl sett någonting på inköp, 
nån har varit inne och skrivit. 

– Vilka har möjlighet att skriva i dom här Vitböckerna?  
– Ja, det finns inget hinder på det utan.. 
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– Det kan vara du som projektledare och det kan vara, ah vem som helst? 
– Sen har jag väl inte gått ut och uppmuntrat alltså projektmedarbetare på 
konstruktörsnivå att gå in och skriva i dom där böckerna, det kan jag väl inte säga men. 
Dom har ju sin linjetillhörighet också där dom har likasinnade i sin grupp då. Att vi 
jobbar med motorinstallation. Dom har ju sina avdelningar och kör sitt ra å precis som 
jag beskrev i projektledare och i våra forum där vi träffas och diskuterar så har ju dom 
motsvarande. Så att där finns det ju säkert en överföring då. 

– 3–serien som nu går i produktion, är det efterlämnat, så att en officiell Vitbok 
efter den? 
– Ja, det blir ju en leverans i samband med end–gate som vi har i juli. Så att vi är precis 
på gång att starta upp de, det arbete kan man säga då. Att, ja followup–fasen som den 
kallas då.  Och en leverans där i är ju projekterfarenheter å Vitbok. 

– Suger dom, på något vis rent praktiskt, åt sig dom kunskaper som ni lämnar 
efter er? Mer än att dom tar resurserna som ni.. 
– Ja, dom gör det så tillvida att dom använder dom resurserna som vi har haft. 

– Det är samma.. 
– Det följer med dom individerna så att säga. 

– Ah, okej. 
– Den erfarenheten. Så att det är väl egentligen samma folk som går vidare till nästa 
projekt då.  

– Är det alltid samma folk? 
– Näe, vi jobbar ju mycket med konsulter också, så är det ju. Ehm, vi hade ju, innan 
finanskrisen slog till 2008 så hade vi nog 30 konsulter på konstruktionssidan, inne i 
projekt då. Och sen då så fick vi fasa ut nästa allihop då för att pengarna började tryta. 
Då stängde vi ner en massa andra projektinitiativ och sen så fick alla dom som var 
anställda komma och samlas i vårt projekt då som var kravbundet och var tvunget att 
levereras. Så att där bytte vi ut en stor del av skaran då. Sen har vi ju högkonjekturen på 
gång igen så nu, har vi kunna rekrytera tillbaka konsulter och det är intressant, för det är 
ofta samma som kommer tillbaka igen. Att det är många som har varit här till och från i 
många år å kan produkten väldigt bra då. Å en del lyckas vi ju även anställa efter ett tag.  

– Där vid nergången när ni var tvungna att fasa så många. Tror du att ni tappade 
rätt mycket kunskap på det?  
– Väldigt mycket. 

– Och det togs det aldrig vara på, utan det är individbaserat? 

– Ja–a. Det gick ju ganska snabbt där. Det stängdes ner ett antal projekt och konsulterna 
skulle fasas ut, så det var ju snabba ryck. Så där fanns det ju ingen. Ja det är klar, det 
fanns ju en överlämning att man kanske, de nya ingenjörer som kom in och skulle 
ersätta en konsult. Dom kanske hade några veckors överlapp. 

– Ah, okej.  
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– Så att, det vi kallar överlämning då. Så att, annars hade det varit svår. Å andra sidan, 
vi hade ju alltså när du har ett team på 50 ingenjörer som har jobbat ihop i ett eller två år 
å man är fullt uppe i leveranserna. Att byta ut hälften av dom då, det är klart att det 
påverkar. Så där har vi, det är den största utmaningen i projektet. Att hantera det skiftet. 

– Aa det förstår jag. Vad anser du är din främsta tillgång i hanteringen av 
kunskap?  
– Som är min eller vår eller vad sa du? 

– Vad anser du är företagets egentligen ja, främsta tillgång vid hantering av 
kunskap? 
– Vid hantering av kunskap. Näe, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Det är lite 
som jag sa innan. Det gäller att få rätt personer på rätt plats. Att man, alltså är man 
duktigt på ett visst område och vill jobba med det området så ska man få göra det. Å vill 
man byta till något annat kunskapsområde, och det är viktigt för den personens 
motivation, så ska man ju inte hindra det. Så det handlar ju egentligen om lite sådana 
mjuka värden för att se till att sina medarbetare ska trivas i sitt arbete. 

– Tycker du att företaget är bra på det? 
– Det är nog både och. Det finns ju många linjechefer här och en del är bra på det och 
en del är dåliga på det. Det finns ju.. 

– Ingen generell bild så? 
– Näe, inte så.. 

– Näe, ehm. Team Place hette det? Var ett praktiskt verktyg, vilka andra 
praktiska verktyg har ni vid kunskapshantering?  
– Ja, vi har ju, nått som vi kallar, som heter Common. Det är ju ett system som, där alla 
våra rutiner, befattningsbeskrivningar å underskrivningar. Allting alla processer finns 
samlat i det här systemet. Så att där kan ju vem som helst, när som helst gå in och om 
man inte förstår hur en process fungerar, eller om man vill, söker nån information hur 
företaget e uppbyggt så kan man hitta det där i.  

– Eh, vad kan förbättras med ert kunskapshantering på ett strategisk och ett 
praktiskt plan? 
– Ja, det är väl ju att ta tillvara på tidigare erfarenheter och e inte göra samma misstag 
om och om ingen vilket e ganska lätt att, eftersom organisation och sånt byts ut, om det 
sker i för stor utsträckning så blir det ju så att man gör om samma misstag igen. Men det 
handlar ju också om att hela tiden har en tvärfunktionell lyhördhet, att den produkten 
som vi har, att den, att man inte hur som helst går in och ändrar på den. Det brukar va 
lite olika fokus, strategi på, inom företaget och den ändras inom tid. Vissa år kan det 
vara extra fokus på till exempel kvalitet, lite mer än andra. Och nått annat år kan det va, 
ah nu har vi fokus på att sänka produktkost å blir det mer fokus på det. Och de, om man 
tar produktkost som exempel då så kan det va att, man tittar på, analyserar en 
konstruktion på maskinen som kanske togs fram i ett projekt för tre år sen, den ser ju 
väldigt dyr ut, det går säkert kapas 20 procent på vad den kostar. Å så gör man det. Det 
man kanske inte tänker på är att man kanske lagt ner tusentals timmar på att få till den 
där konstruktionen, lösning, verifierat den och bevisat att den fungerar i fält hos kunden. 
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Å sen genomför man denhär ändringen, å sen funkar det inte hos kunden. Maskinen går 
sönder. Då har man uppnått produktkostsänkning men man har skapat kvalitetsproblem 
istället då. Å där gäller det ju hela tiden att man inte går bort sig. Så att ee, det är ju inga 
problem om de personerna som gjort det här, för då tre år sen, om dom finns kvar på 
samma position då får frågan från produktionsvården då, att vi vill ändra det där. Då kan 
dom förklara att det ska vi nog akta oss för. Men finns inte dom kvar utan vi har tagit in 
tre nya konsulter, å så säger man till dom, ändra det här. Försök att kapa 10 percent cost 
här, å så gör dom det.  

– Finns det inte dokumenterat nånstans varför vissa beslut har fattats?  
– Joho, det finns det ju så klart. Men att hitta dokumentation på varför en teknisk 
lösning ser ut exakt så som den gör kanske inte är så enkel utan det finns på många 
olika. Alltså vi har det i Cad:en och vi har det i kravspecifikationer, tekniska 
beskrivningar. Så det finns ju på många olika ställen då, å. Vi har ett bra verktyg tycker 
jag för att ändå, om man vill jobba med problemområden, när vi säger såhär när vi tog 
fram vårt scope i vårt projekt, för att balansera scopet på rätt nivå så hade vi stor nytt av 
ett verktyg som vi kallar Realibility growth method. Det fungerar som så att man gör en 
analys exakt på hur man vill förändra produkten. Å sen så har vi statistik ifrån maskiner 
som finns ute hos kunder flera år tillbaka i tiden. Så vi vet exakt vilka prylar som går 
sönder på maskinerna. Och det är ett visst subsystem då där det finns mycket problem, 
då vet vi att det här systemet är komplirat och svårt och går man då in och ändrar i det 
systemet. Och det vill man så klart om det går sönder mycke, ta en transmission då till 
exempel, att det går söner mycket beror ju på att det är mycket tekniskt svårt att lösa det 
här problemet då. Det betyder att går man då in och ändrar i det här systemet så kostar 
det väldigt mycket, det vi kallar new content innehåll, i projektet då, och ju mer new 
content man lägger i projektet desto svårare blir det att nå en given kvalitetsnivå på 
produkten. Så att konstruera en helt ny maskin från scratch, så e det nästan helt omöjligt 
att nå samma kvalitetsnivå som vi har på det vi producerar idag. För då gör man om 
allting från början å inga erfarenheter egentligen, hur funkar det här när du sätter ihop 
den nya maskinen. Så att e, sådana projekt driver vi knapp längre, utan då är det en helt 
ny produkt som ska fram i så fall, en större produkt i så fall. Men då försöker man ändå 
återvinna s mycket som möjligt av tekniker som vi känner till ifrån tidigare produkter. 
Men så där hade vi ju mycket nytta av det, för marknadssidan vill ju gärna ha väldigt 
mycket nyheter på den här generationens maskin. För då är det ju lättare å höja priset 
mer å ta marknadsandelar. Fast tekniksidan då, med hjälp av de här verktygen, om vi 
ändrar det här så mycket som ni vill, ah det är jättebra att vi kan höja priset, men vi 
skapar jättemycket risk att vi inte får en lika bra produkt kvalitetsmässigt som den vi 
ersätter. Därför då så fick vi försöka ersätta, ah vi hade nått vi kallade för trait of 
debaitor, där vi tills slut hittade en rimlig nivå och det var ju i diskussion med styrgrupp 
och ledningsgrupp för att balansera ut det här då. Så det var väl det vi pysslade med 
under de där 22 månaderna som jag pratade om. Men det kände jag som projektledare 
var ett bra verktyg för att ändå hitta rätt i scopet och inte äventyra kvalitet å sådana här 
bitar så.  

– Ja, ni har ju lite att leva upp till. Ehm, skulle du säga att ert sätt att hantera 
kunskap är inriktad på förvaring av befintlig kunskap eller nyskapande ur 
befintlig kunskap.  
 – Förvaring av kunskap. Det lät konstigt. 
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– Att du samlar kunskap på ett ställe för att förvalta den, helt enkelt. Eller att man 
ur befintlig kunskap väljer att sätta ihop ett plus ett till två. Då gör vi någonting 
nyskapande av det man har. 
– Eh, ja det finns nog både och. Det beror ju på var. Eh, jag menar vi har ju till exempel 
en hel organisation som håller på med advanced engineering. Det handlar ju bara om att 
komma på nästa bra idé genom att, pantent och så vidare. Komma på nya idéer som 
ingen har kommit på tidigare. Mycket baserat på utifrån dom produkter vi har och 
försöka hitta ännu bättre lösningar, skapa bättre konkurrensfördelar. Så den, där är man 
ju på den delen då. Sen har vi ju produktvården, den andra sidan som bara förvaltar det 
vi har i produktion nu och som finns ute hos kunderna över hela tiden, när vi får 
inrapporterat problem från fält så är det produktvården som hanterar det här hela tiden 
och ser till att vi gradvis förbättrar det vi har i produktion. Så där handlar det ju inte om 
nyskapande och hitta på en jättebra revolutionerade tekniska nyheter, utan istället. Ah, 
så det är ju två olika.. 

– Sidor av det ja. Hur jobbar ni i ett projekt som till exempel 2–serien, eller 3–
serien? 
– Ja–a, där tog vi ju nytta av båda delarna så att säga. Av ett lyckat AE–projekt vill man 
ju gärna att de ska leverera en lösning, en teknisk lösning som man känner att det här är 
ett koncept som skulle kunna, när vi är tillräckligt trygga med att det här kan fungerar i 
en produkt. Då lämnar man över det till ett projekt, vi har ett exempel som vi fick ifrån 
Advanced Engineering och det var vår nya gas–hydrauliska–fjädring som vi har nu i 3–
generationen. Det fanns inte innan. Det har drivits som ett AE–projekt under ett antal år, 
för länge sen då. Och när vi startade detta projektet så såg vi då att nu är det dags att 
lämna över det till ett illustraliseringsprojekt och sen så kör vi in det. Så att i projekten 
försöker vi minimera denna innovativa delen och inte hitta på en massa nyheter, utan 
satsa på säker kort då. Så annars riskerar vi en tidsplan, en budget och kvalitet. 

– A det är ju klart. Ehm, Har ert företag enligt din vetskap en specifik avdelning 
för Knowledge Management? Den behöver inte heta just Knowledge Management 
men.. Det är ju ett rätt brett begrepp.  
– Mm. Näe, inte vad jag vet.  

– Skulle du säga att ni har en specifik strategi för just Knowledge Management? 
–Det har vi säkert, det är inget jag vet om. 

– Ah, näe.  

– Jag är lite insnöad på mina projektleveranser.  

– Å då vet du inte om ert företag har genomfört eller har några aktiva KM–
projekt. 
– Näe, det kan jag inte säga. Jag vet ju att företaget har en strategi inom många olika 
områden. Men personligen fokuserar jag mig på det som berör mig då. 

– Då tror jag att vi fick med alla frågor faktiskt.  

– Har du nått du vill tillägga eller…? 
– Näe, inte egentligen. 
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– Näe, då får vi säga tusen tack för att du kom in på så kort notis! 
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