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Sammanfattning 
Projektbaserad verksamhet är idag en mycket vanlig arbetsmetod inom företag och är inom 
konsultbranschen nästintill den dominerande arbetsformen. Projekten löper ofta parallellt med 
varandra och det gäller att kunna leverera inom de givna ramarna för att vara 
konkurrenskraftig. Effektivt projektarbete ställer alltså höga krav på att tidigare lärda 
erfarenheter går att använda igen i samband med nya uppdrag. Detta ställer i sin tur krav på 
kunskapsöverföringen inom företaget – det gäller att företaget förstår vikten av processen och 
att en enad uppfattning råder internt vilket slutligen leder till ett ökat kunskapskapital.   
 
Hur väl ett företag lyckas med kunskapsöverföringen beror till stor del av hur pass insatt 
företaget är i frågan och om de lyckas skapa en miljö och kultur som främjar 
överföringsprocessen, att samsyn råder, oavsett vart i organisationsträdet. Det är i dessa 
sammanhang det finns risk att på till exempel ledningsnivå bestämma en sak medan på 
projektledningsnivå anser något helt annat och den viktiga samstämmigheten uteblir.  
 
Syftet med denna rapport är att just belysa huruvida det finns en meningsskiljaktighet, med 
utgångspunkt i projektbaserad verksamhet, mellan en person på beslutsfattande nivå som 
lägger grunden för kunskapsöverföringsprocessen och en projektledare som aktivt ska 
tillämpa metoderna. En meningsskiljaktighet som visar sig existera och som huvudsakligen 
beror på bristande förståelse för metodvalet, något som återigen visar på vikten av en enad 
uppfattning på problemet. Det finns trots allt en samsyn i de flesta frågorna vad gäller 
kunskapsöverföringen men när det kommer till vad dokumentationen skall innefatta och 
under vilka former som detta skall göras på skiljer sig synen. Här har det visat sig att denna 
oenighet kan resultera i att exempelvis kunskapen kring de tekniska aspekterna inte får 
tillräckligt utrymme och därmed i vissa fall går förlorad.    
 
Studien bygger på två kvalitativa intervjuer med en person på verksamhetsnivå respektive 
projektledningsnivå vilka dagligen kommer i kontakt och jobbar med kunskap och 
kunskapsöverföring. Som grund för analysen och diskussionen av problematiken finns en 
litteraturstudie om de olika komponenterna som krävs för att kunskapsöverföring ska vara 
möjlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



How does the perception of knowledge transfer differ between 
hierarchy levels?  
 
Abstract 
Project based organizations are a very common thing today and within the consulting industry 
it is virtually the dominant work form. Projects often run parallel to each other and it is very 
important to be able to deliver on time to be competitive. Efficient project based work 
demands that previously achieved knowledge could be used again in the forthcoming projects 
which requires a well-built structure for knowledge transfer within the company. It is required 
that the company understands how important knowledge transfer is and that a unified 
approach is taken. Only then will the knowledge transfer lead to an increasing knowledge 
capital.    
 
How well a company manages to succeed with knowledge transfer depends largely on how 
familiar the company is with the task and if they succeed in creating an open environment and 
culture that promotes the transfer process and that consensus exists within the whole 
company. Because there is a risk that one thing is decided at a higher level, which is not fully 
supported by the ones who are supposed to use it – in this case the project manager – and the 
important coherence fails.  
  
The purpose of this report is to highlight whether there is a disagreement, based in project-
based activities, between a person on decision-making level who lays the foundation for the 
knowledge transfer process and a project manager who actively applies the methods. A 
difference of opinion which appears to exist and which is mainly due to a lack of 
understanding of the selected method, which again shows the importance of a unified 
approach to the problem. There is after all a consensus in most issues regarding the transfer of 
knowledge but when it comes to what the documentation should include and in what forms 
this should be done, the perception differs. Here, it appears that the disagreement could result 
in, for example, that the obtained knowledge about the technical aspects do not get enough 
space and thus in some cases are lost. 
 
The study is based on two qualitative interviews with one person at decision making level and 
one at project level which daily comes in contact and work with knowledge and knowledge 
transfer. As a base for the analysis and the final discussion of the problem there is a literature 
study about the various components required for knowledge transfer to be possible. 
   



5 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 6!

1.1!BAKGRUND ..................................................................................................................................... 6!
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................ 6!
1.3 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................... 6!

2. METOD ............................................................................................................................................... 7!
2.1 LITTERATURSTUDIE ........................................................................................................................ 7!
2.2 EMPIRI ............................................................................................................................................ 7!

3. LITTERATURSTUDIE ..................................................................................................................... 9!
3.1 PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ................................................................................................... 9!
3.2 KOMMUNIKATION ........................................................................................................................ 10!
3.3 KUNSKAP ...................................................................................................................................... 10!
3.4 KUNSKAPSÖVERFÖRING ............................................................................................................... 12!

4. RESULTAT ....................................................................................................................................... 13!
4.1 INTRODUKTION ............................................................................................................................. 13!
4.2 KVALITETSANSVARIGES UPPFATTNING OM KUNSKAPSÖVERFÖRING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ .. 13!
4.3 EN PROJEKTLEDARES UPPFATTNING OM KUNSKAPSÖVERFÖRING ............................................... 14!

5. ANALYS OCH DISKUSSION ........................................................................................................ 16!
6. REFERENSER ................................................................................................................................. 20!
 
7. BILAGOR 
    BILAGA 1. INTERVJUUNDERLAG – KVALITETSANSVARIGE 
     BILAGA 2. INTERVJUUNDERLAG – PROJEKTLEDARE 
 



6 

1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till kandidatexamensarbetet, dess syfte och 
avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 

Att bedriva projekt som arbetsmetod blir allt vanligare bland företag idag. Ofta löper flera 
projekt samtidigt med hög intensitet och där en hög kvalitet på arbetet är ett måste för att vara 
konkurrenskraftig. För konsultföretag som har kunskap som främsta handelsvara blir det 
viktigt att de projekt som bedrivs har en tydlig och effektiv arbetsprocess. Att säkerställa att 
erfarenheter och kunskap från tidigare projekt tas till vara är därför en viktig del i 
förbättringsarbetet.  
 
På verksamhetsnivå läggs dels de långsiktiga planerna upp för hur företaget skall utvecklas 
men också hur projekten skall prioriteras inom verksamheten. Här ligger ansvaret för att 
ledningssystem och projektmodeller är anpassade till verksamhetens och projektens behov 
(Tonnquist 2010). På projektnivån tillämpas den projektarbetsform som tagits fram på 
verksamhetsnivån för att leda och utföra det enskilda projektet. Projektledare har till uppgift 
att leverera utlovat resultat vilket görs genom att organisera och leda arbetet. Projektgruppen i 
sin tur planerar och utför projektarbetet (Tonnquist 2010). För att inte kunskap skall gå 
förlorad är det då viktigt att det finns en samsyn mellan de som lägger upp strategierna på 
verksamhetsnivå och de som faktiskt skall genomföra arbetet på projektnivå. Det finns alltså 
här en komplexitet vilken denna studie har sin utgångspunkt i.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka hur uppfattningen på kunskapsöverföring kan skilja sig 
mellan verksamhetsnivåer med utgångspunkt i projektbaserad verksamhet.   
 

• Skiljer sig uppfattningen på kunskapsöverföring mellan olika befattningsnivåer? 
• Hur ser en projektledare på kunskapsöverföring mellan projekt? 
• Hur ser en person högre upp i företagsstrukturen på kunskapsöverföring mellan 

projekt? 
• Vilka metoder/system använder företaget för kunskapsöverföring?  
• Vilka fördelar och nackdelar finns med det metoder/system som används? 

 
1.3 Avgränsningar  

Rapporten har sitt fokus på den delen av kunskapsöverföring som sker mellan projekt. Arbetet 
med kunskapsöverföring i sig på ett företag kan innefattas av mycket mer, som exempelvis 
mellan koncerner eller när någon slutar. En annan avgränsning som gjordes var att studera ett 
företag istället för flera samt att den enskilda projektmedlemmens syn, som hade kunnat vara 
intressant för helheten, utelämnades på grund av tidsbrist.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras hur rapporten har organiserats, arbetsgången, utformande av 
litteraturstudie samt hur empirin har genomförts.  
 
I rapportens inledningsfas erbjöds ett antal seminarier inom ämnet som fungerade som 
inspiration för den kommande uppgiften. Arbetsprocessen för att nå en färdig rapport kan 
liknas vid ett cirkulärt mönster, se Figur 1, där de olika momenten har genomarbetats i flera 
varv. Det började med en idé om en frågeställning som senare kom att ändras och förfinas 
allteftersom nya tankar uppstod vilket i sin tur ledde till att litteraturstudien och 
frågeställningen reviderades. 
 

 
Figur 1. Illustration över arbetsgången. 

 
2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kan ha flera syften, exempelvis behövs den för att skapa en förståelse för 
ämnet men också för att få en bild av vilken forskning som redan gjorts på området (Cooper 
1998). Litteraturstudien spelar också en viktig roll för utformandet av intervjuunderlaget som 
användes i samband med den empiriska studien. För att ge en inblick i hur 
kunskapsöverföring mellan olika projekt kan ske beskrivs delarna projektbaserad verksamhet 
kommunikation, kompetens, kunskap samt kunskapsöverföring. Detta har till största delen 
gjorts med hjälp av bunden litteratur och vetenskapliga artiklar.  
 
2.2 Empiri 

De vanligaste metoderna vid genomförande av en empirisk studie är antingen kvantitativ eller 
kvalitativ (Eriksson och Weidersheim-Paul 2006). Den här rapporten bygger på en kvalitativ 
studie där intervjuer genomfördes för att få en mer ingående och subjektiv syn på begreppet 
kunskapsöverföring. Empirin omfattar dels en intervju med en kvalitetsansvarig som har en 
övergripande syn samt med en projektledare för att få ta del av olika verksamhetsnivåer. De 
personer som intervjuades var båda verksamma inom ett stort konsultföretag vars bransch 
kretsar kring kunskapsförsäljning.  
 
Initialt kretsade intervjun kring öppna frågor om respondenternas uppfattning om begreppet 
kunskapsöverföring för att senare ledas in mot mer specifika frågor om hur 
kunskapsöverföringen mellan olika projekt går till, se Bilaga 1 och Bilaga 2. Förutom de 
personliga intervjuerna besvarades även några frågor via e-post. 
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Diskussion av metod 
Eftersom denna rapport är inriktad på kunskapsöverföringsprocessen mellan projekt på ett 
företag har den sin begränsning. För att det skall utgöra en mer heltäckande bild av begreppet 
vore det önskvärt att undersöka fler företag. Avgränsningen till att undersöka endast ett 
företag gjordes av tidsskäl då det inte fanns utrymme att göra samma studie på fler företag. 
För att se eventuella meningsskiljaktigheter valdes respondenter på olika befattningsnivåer: 
kvalitetsansvarig och en projektledare. Kvalitetsansvarige sitter högre upp i verksamheten och 
är delaktig i arbetet med upplägg av planer och strategier. 
  
För att balansera upp kvalitetsansvariges uppfattning intervjuades även en projektledare för 
att få förankring hos de som faktiskt är de som skall bidra till och använda systemet. Den 
intervjumetodik som användes får anses som öppen till karaktären då de intervjuade fick prata 
fritt kring några punkter som de på förhand fick ta del av. Fördelen med denna metodik är att 
individernas subjektiva uppfattningar kommer fram. De nackdelar som det medför är att vid 
sammanställningen kan det finnas risk att författarna omedvetet vinklar och drar egna 
slutsatser av ostrukturerad data. En annan negativ aspekt med den öppna intervjumetodiken är 
risken som finns med att frågor kan ställas olika till de olika respondenterna vilket kan göra 
att diskussionerna leder in på andra områden än det tänkta.   
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3. Litteraturstudie 
Detta kapitel ger en inblick i de olika begreppen som är kopplade till kunskapsöverföring. 
Först läggs grunden för projektbaserad verksamhet samt varför kunskapsöverföring behövs. 
Därefter följer en mer ingående definition av komponenterna kommunikation, kunskap och 
kunskapsöverföring. 
 
3.1 Projektbaserad verksamhet 

Projekt är en arbetsform eller uppdragsform med starkt målfokus (Tonnquist 2010) och det är 
viktigt att målet för projektet noga avgränsats. Det är också viktigt att en budget finns 
tillgänglig och att projektet kan genomföras på utsatt tid. Tonnquist (2010) definierar projekt 
som:  
 

• bestämt avgränsat mål – unik uppgift. 
• bestämd tidsperiod – tidsatt. 
• bestämda resurser – egen budget. 
• särskilda arbetsformer – tillfällig organisation. 

Tonnquist (2010) menar att det finns fyra olika faser under ett projekt: förstudie, planering, 
genomförande och avslut. I förstudien analyseras förutsättningarna och uppdraget 
specificeras. Planeringsfasen går ut på att producera planer för genomförandet. När all 
undersökning och planering är gjord kan genomförandefasen ta vid där arbetet i projektet 
påbörjas och resultat införs. Den kanske viktigaste fasen är den avslutande uppföljningsfasen 
där utvärderingar görs och viktig feedback erhålls.  Detta är av stor vikt för att ständigt 
utvecklas och bli bättre och det gäller sedan att föra över de dragna lärdomarna från att vara 
specifik individkunskap hos projektmedlemmarna till att bli gagn för hela organisationen 
(Hansson, o.a. 1997).  
 

 
Figur 2. Kunskapsöverföringens komponenter. 

En annan viktig aspekt som i hög grad är relaterad till projektbaserad verksamhet är begreppet 
kunskapskapital som ligger till grund för projektgruppens sammansättning.  
Kunskapskapitalet kan i sin tur delas upp i två delar; den organisationsbundna och den 
individbundna kunskapen. Det organisatoriska kunskapskapitalet är framförallt viktigt 
eftersom projektmedlemmarna slipper ”uppfinna hjulet” inför varje nytt projekt (Hansson, 
o.a. 1997).  Att ha ett väl uppbyggt kunskapskapital inom företaget är inte bara 

45226
(0#7'$#50!

4(0)7'3!

4(0)7'3)89%&:8&#0-!
 

;&5<%7$!
=!

 
;&5<%7$!
>!



10 

konkurrenskraftigt utan även en mycket lönsam affär eftersom kunskap är en av de få saker 
som kan användas och samtidigt behållas (Hansson, o.a. 1997).  
 
Men för att företagets kunskapskapital överhuvudtaget ska komma projektet till gagn behöver 
det ske kunskapsöverföring mellan projekten – det vill säga att kunskapen behöver överföras 
från projekt A till projekt B, se Figur 2. Något som kan ske med hjälp av kommunikation.   
 
3.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare vilket betyder, ”göra 
delaktig” (Nationalencyklopedin 2011). Förmedlandet av kunskap handlar om god 
kommunikation mellan individer, där det är viktigt att budskapet förmedlas på rätt sätt då det 
lätt kan uppstå missförstånd hos mottagaren. 
  
Strömqvist (2000) beskriver kommunikationsprocessen som både komplex och ömsesidig och 
för att kommunikation skall gå att genomföra krävs dels ett språk eller en kod men också ett 
fysiskt medium där informationen kan överföras. Kommunikation kan ske på många sätt, 
både verbalt men också icke-verbalt. Icke-verbal kan exempelvis vara i form av kroppsspråk 
och den verbala sker huvudsakligen genom de två medierna talet och skriften. Dessa kan i sin 
tur förmedlas till mottagaren genom olika kanaler som internet, telefonsamtal, brev med mera. 
Eftersom kommunikationen kan ske på många sätt gäller det att ta reda på vilken som passar 
bäst för respektive företag eller organisation.  
  
För att kommunikationen skall kunna genomföras krävs det tre komponenter: avsändaren, 
mottagaren och budskapet (Strömquist 2000). Avsändaren formar budskapet som mottagaren 
senare tar emot. För att budskapet skall tas emot på rätt sätt är det viktigt att avsändaren väljer 
en lämplig kod (tal eller skrift) men också utformar budskapet utifrån hänsynstagande till 
kommunikationssituationen och det som är känt om mottagaren.  Mottagaren avkodar därefter 
texten, läser eller lyssnar och uppfattar och förstår budskapet. Hur resultatet av tolkningen blir 
beror inte bara på språkliga och kunskapsmässiga förutsättningar hos mottagaren utan även 
det som mottagaren känner till om avsändaren.    
  
Inom företag, myndigheter och andra organisationer förekommer såväl formell som informell 
kommunikation, där samlingsnamnet är organisationskommunikation (Nationalencyklopedin 
2011). Den formella informationen avser all den kommunikation som sker under kontrollerad 
form som dokumenthantering och planerade möten. Det är lättare att skapa sig en överblick 
över vilket kommunikationsutbyte som sker vid denna än vid den informella 
kommunikationen. Med informell avses den kommunikation som sker vid fikaraster, 
afterwork eller andra icke planerade träffar. 
 
3.3 Kunskap 

Det finns ett flertal vedertagna definitioner av ordet kunskap och en av dem är samspelt 
mellan data och information. Enligt Davenport och Prusak (1998) har en stor förvirring 
föregått begreppet kunskap och de menar att kunskap lättast kan förklaras med hjälp 
begreppen data och information. De påpekar dock att kunskap varken är data eller 
information men att de två är relaterade till kunskapen, men i olika grad.  
 
De data som behövs för att kunna bilda sig kunskap är ofta en uppsättning rådata, objektivt 
insamlade som beskriver något som har hänt men inte varför det har hänt eller hur det gick 
till. Data är alltså en observation av något utan vidare analys, förståelse eller slutsatstagande.  
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Information fungerar som ett meddelande med en avsändare och en mottagare och vars syfte 
är att få mottagaren att ändra sin uppfattning. Detta medför också att det är mottagaren och 
inte avsändaren som bestämmer vad som är information. Det som är avsiktligt sänt som ett 
informativt meddelande kan hos mottagaren istället uppfattas som nonsens och meddelandet 
är således misslyckat. Data blir således information först när vi tillför en mening och värde till 
den. 
 
Kunskap i sin tur härleds på ungefär samma sätt som data härleds från information. Kunskap 
erhållas från information genom mänsklig interaktion, det vill säga att information blir 
kunskap först när den behandlas av en människa vilket händer när vi jämför, utreder, kopplar 
och konverserar kring den.  
 
Kunskap som begrepp kan vidare delas in i två dimensioner - den explicita och den tysta 
kunskapen. Till den explicita kunskapen räknas den kunskapen som på ett enkelt sätt går att 
förmedla till andra genom verbal eller skriftlig överföring och kan med enkelhet lagras i olika 
databaser och överföras till andra med gott resultat (Davenport och Prusak 1998).  
 
Den tysta kunskapen är den kunskap som vi alla besitter, är intuitiv och beror av våra 
värderingar, ideal och erfarenheter men är svår att lära ut. Den tysta kunskapen kan liknas 
med den kunskap vi besitter när vi har lärt oss att cykla, den finns inom oss men det är mycket 
svårt att beskriva för någon annan hur det i praktiken går till att cykla. För att lära ut den tysta 
kunskapen krävs omfattande mänsklig interaktion vilket lättast kan göras med hjälp av 
mentorprogram, partnerskap eller lärlingsprogram och till skillnad mot överföring av explicit 
kunskap är det betydligt svårare att förvänta sig ett exakt, tydligt och mätbart resultat 
(Davenport och Prusak 1998).  
 
Ofta likställs kunskap med begreppet kompetens något slentrianmässigt vilket Sahlqvist och 
Jernhall (1996) menar är en grov förenkling av uttrycket. Kompetens är ett relativt begrepp 
som inte kan mätas i absoluta mätetal på samma sätt som kunskap. Medan kunskap är mer 
ämnesinriktat är kompetens mer relaterad till att lösa en uppgift där en blandning av 
kunskaper och färdigheter, erfarenheter, kontakter och värderingar, inryms.  
 
Kollegesamverkan 
En annan ytterst viktig aspekt i det kunskapsintensiva företaget är hur väl företagets anställda 
samverkar med varandra, det vill säga kollegesamverkan (Hansson, o.a. 1997). Ofta är inte 
det viktigaste att själv besitta den rätta kunskapen utan att istället veta någon annan som gör. 
Ett problem som dock ofta nämns i sammanhanget är att man tenderar att värdesätta den egna 
kunskapen som en personlig säkerhet gentemot företaget. Delar man inte med sig av sin 
spjutspetskompetens till kollegorna blir man helt enkelt ovärderlig för företaget inom det 
specifika området. Även rädslan för att andra ska upptäcka fel och brister i ens 
tillvägagångsätt kan sätta käppar i hjulet. Två problem som ofta ses som den största 
utmaningen för ett modernt kunskapsföretag och som kan bli avgörande för den långsiktiga 
konkurrenskraften (Hansson, o.a. 1997).  
 
Men hur väl kollegesamverkan i slutändan fungerar hänger framförallt på hur organisationen 
är uppbyggd. Finns det incitament och effektiva system som motiverar och underlättar 
kollegesamverkan eller är det företagsstrukturen som istället motverkar effektivt 
informationsutbyte? Två aspekter som är ytterst viktiga i sammanhanget (Hansson, o.a. 1997).  
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3.4 Kunskapsöverföring 

Enligt Davenport och Prusak (1998) sker kunskapsöverföring konstant inom ett företag 
oavsett om vi är medvetna om dess existens eller inte. Vid varje tillfälle en medarbetere ber 
någon kollega på andra sidan korridoren om hjälp sker ett kunskapsutbyte mellan dessa två 
invidivder. Denna form av kunskapsöverföring är den absoult vanligaste och är en naturlig del 
av det organisationella livet. Problemet med denna form av överföring är att den är både lokal 
och fragmenterad (Davenport och Prusak 1998). Vi diskuterar ett problem med personen i 
samma lokal eftersom denne är både nära och att det känns bekvämt att prata med någon man 
känner – inte nödvädigtvis för att denna person är den som besitter bäst kunskap i ämnet. 
Detta är ett problem som växer inom de allt större och mer komplexa företagen och trots att 
chansen för att expertisen faktiskt finns inom företagets egna väggar minskar den faktiska 
chansen att rätt person tillfrågas (Davenport och Prusak 1998).  
!
Ett annat exempel på en informell metod för kunskapsöverföring är den som uppstår i ett 
företags fikarum eller vid kaffemaksinen och som hos oerfarna chefer mer ses som tidsslöseri 
än som faktiska källor till kunskapsöverföring. Självklart handlar en del av de konversationer 
som utspelar sig i dessa miljöer om mer triviala saker men en majoritet av tiden läggs ändå på 
att bolla idéer med varandra och rådfrågning. Däremot fungerar inte denna metod för de mer 
specifika aspeketer av kunskapsöverföringen som behövs inom ett företag. Kanalen fungerar 
till exempel inte för att sprida nya arbetsätt inom organisationen (Davenport och Prusak 
1998). 
 
Det bästa sättet att aktivt praktisera kunskapsöverföring är enligt Davenport och Prusak 
(1998) att tillämpa verbal kommunikation som till exempel möten. Ofta läggs ett allt för stort 
fokus på de hårda aspekterna inom kunskapsöverföring som utvecklandet av elektronisk 
kommunikation och datalagring medan de mjuka sätten som informella möten och spontanitet 
lätt åsidosätts. Båda sätten behövs givetvis men de måste anpassas till den aktuella 
organisationen på samma sätt som valen av metod för kunskapsöverföring måste anpassas till 
den organisationella kulturen hos företaget (Davenport och Prusak 1998).  
 
En annan viktig aspekt i kunskapsöverföringsprocessen är att skapa en miljö och kultur inom 
företaget som främjar kunskapsöverföring vilket enligt Alarik och Diedrich (2000) kan göras 
genom att hänsyn tas till olika kunskapsöverföringsfrämjande faktorer, det vill säga att 
företaget: 
 

• fokuserar på kunskap och förstår dess betydelse  
• främjar verbal kommunikation 
• har en stödjande struktur som inte hämnar kunskapsöverföringen 
• skapar ett öppet klimat som tillåter utbyten 
• har kunskapsmedvetna chefer som förstår nyttan av kunskapsöverföring 

Likväl som det finns främjande faktorer att ta hänsyn till för att lyckas med 
kunskapsöverföringen inom företaget finns det också några faktorer som har en direkt 
hämnande effekt (Gammelgaard och Ritter 2005): 
 

• en splittrad organisation som saknar intresse för vad andra avdelningar gör 
• ett informationsöverflöd 
• erhållen kunskap tas inte tillvara på grund av saknad förståelse för problemets natur. 
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4. Resultat  
I detta kapitel sammanfattas i löpande text resultaten av respondenternas uppfattning om hur 
kunskapsöverföring sker mellan olika projekt.  
 
4.1 Introduktion 

De båda respondenterna är verksamma inom ett konsultföretag och båda kommer dagligen i 
kontakt med frågor som rör arbetet med hur kunskapsöverföring skall utföras. Det som skiljer 
dem åt är att de arbetar på olika delar i kunskapskedjan, den ena högre upp i organisationen 
och den andra på projektnivå. Detta gjorde det intressant att undersöka närmare om det fanns 
en samsyn på begreppet kunskapsöverföring mellan projekt. 
 
Inledningsvis intervjuades företagets kvalitetsansvarige. En stor del i kvalitetsansvariges 
arbetsuppgifter är att sammanställa de rapporter som genereras vid projektavstämningarna, 
där lärdomar och vad som behöver förbättras till kommande år tas upp.!"ammanfattningarna 
leder sedan till en slutgiltig version (kom-årsrapporten) för hela företagets Sverigeverksamhet 
och går sedan tillbaka ut till respektive region för uppföljning. 
 
Den andra intervjun genomfördes med en projektledare som bedriver flertalet projekt inom ett 
av konsultföretagets många bolag. Som projektledare är ett av ansvarsområdena för att 
kunskapsöverföring skall ske att se till att gruppen genomför en avstämning både internt inom 
gruppen men också externt mot kunden efter varje projekt.  
 
4.2 Kvalitetsansvariges uppfattning om kunskapsöverföring på 

organisationsnivå 

Rent generellt tror inte kvalitetsansvarige på konsultföretaget på specifika datasystem utan 
dessa system anses enbart tillkomma för att man har ett problem – inte för att stödja och 
förbättra verksamheten. En annan anledning till den reserverade inställningen till datasystem 
är att det är människor som använder systemen, vi erkänner inte gärna när vi har gjort något 
fel. 
 
Kvalitetsansvarige tror också att det skulle vara lättare med specifika system i en mer statisk 
organisation jämfört med den komplexa organisation som konsultföretaget faktiskt är. Ett 
annat problem som kvalitetsansvarige ser med specifika system är att dessa bygger på att 
någon verkligen stoppar in något och att det sedan är någon som tar hand om det som stoppas 
in. Istället anser kvalitetsansvarig att en öppen kultur med olika nivåer av kunskapsöverföring 
som går kors och tvärs genom företaget är betydligt viktigare. Vissa strukturella mått är bra 
men det är kombinationen som ger den riktiga genomslagskraften.  
 
Istället jobbar företaget efter rutinkrav som innebär att erfarenheter som tillgodogörs i 
samband med projekten skall dokumenteras efter varje avslutat projektuppdrag där de bra och 
dåliga synpunkterna avhandlas. En process som ständigt är under utveckling. 
Kvalitetsansvarig påpekar också att det viktiga inte är hur avstämningen görs utan att den görs 
och dokumenteras. Detta är vad konsultföretaget kallar för en extern avstämning medan de 
interna görs mellan projektmedlemmarna på liknande sätt.  
 
Problemet med dokumenteringen är att se till att den blir gjord. Uppföljningsmötet som ligger 
till grund för dokumentationen ska vanligtvis ske i slutet av ett projekt vilket blir ett problem 
då projektgruppens medlemmar ofta har hunnit gå vidare. Viljan finns, men problemet blir av 
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praktisk art. Den svåraste biten enligt kvalitetsansvarige är hur informationen tas tillvara och 
sprids i företaget vilket ses som en förbättringspotential. Det finns en välvilja att dela med sig 
av erfarenheter projektdeltagare emellan inför en projektuppstart och kvalitetsansvarig ser inte 
heller något problem med konsulter som värdesätter sitt eget kunnande högre än gruppens.  
 
De dokument som sammanställs samlas in av en gruppledare som sammanfattar det viktigaste 
punkterna och skickar sedan dokumentationen vidare uppåt i organisationen där ytterligare 
sammanfattningar görs. Slutligen sammanställs allt i en rapport som berör hela företaget och 
som sedan sprids ut och blir tillgänglig för alla. Hela denna princip bygger på en sållning som 
blir tuffare högre upp i organisationen för att på ett smidigt sätt skilja mellan erfarenheter som 
berör de lokala bolagen eller om de berör hela företaget. Det viktiga här är enligt 
kvalitetsansvarig inte själva slutrapporten utan istället de lärdomar som dras nere på 
gruppnivå.  
 
Kvalitetsansvarige betonar att just kunskapsöverföring är ett väldigt komplext område och 
som måste ske på väldigt många olika sätt. Utöver de årliga rapporterna har även varje 
specifikt bolag årliga möten som blir betydligt mer ämnesspecifika. En annan viktig aspekt att 
ta hänsyn till är de olika storleksförhållandena som råder runt om i företaget. Det är till 
exempel lättare att samla alla för ett gemensamt möte på ett mindre kontor och det råden 
också en mer informell kultur av kunskapsöverföring genom gemensamma fikarum och 
lunchrum. Detta har lett till att kvalitetsansvarige har valt att fokusera på tre saker – alltid 
avslutat externt mot kund, interna avstämningen och årliga träffen.  
 
4.3 En projektledares uppfattning om kunskapsöverföring 

De projekt som bedrivs på företaget har olika faser som de går igenom, se Figur 3. 
Projektcykeln består av planering, projektering, genomförande och drift/förvaltning. 
Projektledaren upplever att det är mellan dessa faser som kunskapsöverföringen blir väldigt 
viktig. Inom projektet är det exempelvis av stort intresse för den som varit med under 
förstudien och tagit fram ritningar bland annat att få ta del av arbetet efteråt, vad blev 
resultatet, de erfarenheter som gjordes för att kunna utvecklas.  
 

 
Figur 3. Projektcykeln 

 
Internt finns det flera olika möjligheter till kunskapsöverföring. De system som företaget 
själva har tagit fram är ett system för förslag och förbättringar och ett system där erfarenheter 
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och kunskap kan föras in. I det sistnämnda framgår exempelvis hur uppdragsbekräftelse, 
anbud, budget och kalkyl skall genomföras för att nämna några. Detta system skall kunna 
bidra med all nödvändig kunskap som en nytillsatt person behöver för att kunna genomföra 
arbetet. Det anordnas även träffar, teknikmöten, där teknikfrågor kan diskuteras med folk från 
andra bolag inom organisationen.  
 
Till de mer informella mötena hör aktiviteter som fikaraster. Denna del i arbetet hävdar 
projektledaren är en minst lika viktig del i kunskapsöverföringen. Under dessa pauser är det 
viktigt att även cheferna är med för att kunna informera och räta ut missuppfattningar. Trots 
de olika system, rapporter, möten och träffar som anordnas upplever projektledaren att det är 
mycket kunskap som ”slinker mellan” och där mycket av kunskapen dokumenteras genom att 
det finns i deras huvuden och som sedan förs från mun till mun. Orsaker till detta är dels av 
bekvämlighetsskäl, att de anställda inte orkar ta tag i dessa bitar men också det faktum att 
många projekt löper samtidigt vilket av praktiska skäl gör det komplicerat att hinna med.  
 
Förutom intern kunskapsöverföring sker även extern kunskapsöverföring. Den externa 
kunskapsöverföringen från kunden görs i regel under genomförandefasen där bland annat 
tekniska och juridiska bitar diskuteras. Denna information stannar dock inom projektet och 
förs inte vidare till resten av företaget. Under driftsfasen sker även där till viss del 
kunskapsöverföring i form av att kontrollanter är med och dokumenterar i projektet. Här 
menar dock projektledaren att det fortfarande finns mycket arbete att göra då det är mycket 
kunskap/erfarenheter som inte fångas upp. Projektledaren ser här system som en möjlig 
lösning för att få ordning på problemet. Mycket av den information som samlas in från 
kunden under driftsfasen utgör viktiga delar till rapporten som sedermera kvalitetsansvarige 
tar hand om och sammanställer till en kom-årsrapport. Vid avslutat projekt sker även 
uppföljningsmöten med externa parter, som beställare, entreprenören och konsulterna; något 
som uppfattas väldigt positivt. Denna kunskap är dock något som stannar inom gruppen. 
Uppföljningen av kunskapen samt kunskapsöverföringen mellan projekt är något 
projektledaren upplever som bristfällig, något som är synd då det är det som individen lär sig 
av.       
 
På punkten att konsulter eventuellt skulle hålla på sin kunskap och inte dela med sig av den 
till andra kollegor ur konkurrenssyfte upplever inte projektledaren utan att konsulterna gärna 
delar med sig av den kunskap som de besitter. För att öka utbytet av kompetenser mellan 
olika avdelningar finns det incitament för att underlätta detta. Om till exempel projektledaren 
tar in kompetenser från en annan grupp får projektledaren fem procents rabatt på dennes 
timpenning. 
 
Projektledaren menar att det finns olika syn mellan de olika befattningsnivåerna där 
kvalitetsansvarige vet hur systemen fungerar och hur allt bör vara men ”utanför väggarna” 
kan verkligheten vara annorlunda. 
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5. Analys och diskussion 
I denna del sammanfattas först de olika synsätten som finns kring begreppet 
kunskapsöverföring, se Tabell 1, och därefter följer en diskussion av ämnet. 
 

 
Tabell 1. Synen på kunskapsöverföring 

 
I såväl litteraturen som empirin framgår det tydligt att kunskapsöverföring är ett mycket 
komplext område som inte går att lösa med enbart en metod eller med ett synsätt. Hade all 
kunskap byggts upp kring den explicita strukturen hade allt fokus kunnat läggas på 
systemtänk och databaser. Problemet är kunskapens tysta motpart som inte låter sig kodifieras 
i likhet med den explicita och därav kräver andra metoder än statiska databaser som till 
exempel mentorskap. 
 
Processens uppbyggnad beror också på företagets storlek - exempelvis är en mer informell 
struktur för kunskapsöverföring möjlig i större utsträckning inom en mindre verksamhet tack 
vara fler gemensamma utrymmen vilket främjar en annan form av kommunikation. 
Kommunikation kan ske på många olika sätt varför det är viktigt att det ges flera olika 
möjligheter till detta. Den informella kommunikationen kan ha den fördelen att den direkt 
rätar ut missuppfattningar som kan uppstå då mottagaren skall avkoda, något som annars lätt 
uppstår då kommunikationen sker indirekt.  
 
Som Davenport och Prusak (1998) framför, är det en kombination av de mjuka 
kommunikativa delarna och de hårda datasystemen som slutligen främjar 
kunskapsöverföringen. Hos både projektledaren och kvalitetsansvarige var denna uppfattning 
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på kombination väl förankrad och båda ansåg att båda sätten behövs. Däremot var de inte helt 
eniga i hur dessa processer bör gå till.  
 
Projektledaren och kvalitetsansvarige ansåg att det är mycket viktigt med informella kanaler 
för medarbetarna att praktisera kunskapsöverföring på och de värdesätter båda detta högt, som 
till exempel de kafferaster och de gemensamma lunchrummen möjliggör. Samsyn råder även 
när det gäller vikten av tillåta dessa spontana möten och dessa ses alltså inte som tidsslöseri 
vilket kan vara en risk enligt Davenport och Prusak (1998).  
 
Kvalitetsansvarig är också noga med att påpeka att en öppen organisatorisk kultur är mycket 
viktig när det gäller kunskapsöverföring och att den inte får föregås av några strukturella 
hinder utan att den måste kunna ske kors och tvärs igenom företaget. Detta, tillsammans med 
en förståelse för hur viktig kunskapen är för bolaget är något som både projektledaren och 
kvalitetsansvarig är överens om och likt det Alarik och Diedrich (2000) påpekar är en öppen 
kultur och en god förståelse för kunskapens relevans en ytterst viktig faktor som påverkar hur 
väl kunskapsöverföringsprocessen fungerar i ett företag.  
 
När det kommer till de hårdare aspekterna och resonemangen kring olika former av databaser 
och till speciellt vad som är relevant att kodifiera skiljer sig dock åsikterna något. 
Kvalitetsansvarige på konsultföretaget anser att databaser och system lätt kan skapas men att 
dessa inte löser ursprungsproblemet och därför inte bör ha högst prioritet. Istället förespråkas 
en dokumentationsform som i huvudsak fångar upp hur relationen mellan konsultföretaget 
och kunden har fungerat. Dessa sammanställs sedan och sprids internt inom hela 
konsultföretaget. En form av lättare systemtänk som kvalitetsansvarig tagit fram medan 
projektledaren istället gärna hade sett ett system med databaser, mer fokuserat på 
erfarenhetsutbyte. Idag sker erfarenhetsutbytet till stor del internt inom bolagen och sprids 
således inte vidare i någon större utsträckning.  
 
Projektledaren pratade dock mycket gott om de system som fanns då de underlättade dennes 
arbete. Vad de båda var överens om var att systemen skall fungera bättre om det arbetades 
med attityden till dem inom företaget. Liksom kvalitetsansvarige hävdar även projektledaren 
att dokumentationen kunde förbättras. Här såg projektledaren en möjlighet till förbättring av 
systemen där anonymitet skulle kunna vara en lösning. Det bästa vore naturligtvis individerna 
vågade stå för de fel de gjort. 
 
Det råder en viss otydlighet mellan vad kvalitetsansvarig och projektledaren förväntar sig av 
det för konsultbolaget använda systemet med dokumentation. Projektledaren som aktivt 
jobbar med olika projekt anser att systemet med dokumentation efter avslutat projekt 
självklart är bra men att dessa fokuserar för mycket på relationen mellan konsultbolaget och 
kunden och vad man kan dra för lärdomar av detta. Projektledaren efterlyser utöver detta 
också ett system som fokuserar på viktiga erfarenhetsutbyten som är mer teknikspecifika och 
som kan nås och användas av hela företaget. I nuläget anser projektledaren att mycket av 
denna lärdom enbart stannar inom projektet och alltså inte når andra som kan ha nytta av 
informationen.    
 
Till skillnad från projektledaren ansåg kvalitetsansvarige att det är just denna avslutande 
dokumentation som ska användas även för den teknikspecifika biten vilket uppenbart inte 
fungerar eller är accepterat hos företagets projektledare som alltså efterlyser ett separat tänk 
kring ämnet. Här råder det alltså delad mening som troligen härrör från en otydlighet med vad 
själva dokumentationen ska innehålla. Den kan mycket väl fylla sitt syfte från den 
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kvalitetsansvariges synvinkel men då är uppenbart inte målet för kom-årsrapporten tillräckligt 
tydligt definierat och vedertaget i organisationen. 
   
Eftersom det framförallt är kunskap som företaget säljer frågade författarna om de båda 
respondenterna upplevde att det kunde uppstå problem med att konsulterna inte ville dela med 
sig sin kunskap i konkurrenssyfte gentemot varandra. På denna punkt menade dock både 
projektledaren och kvalitetsansvarige att detta inte är något problem internt i företaget då 
konsulterna gärna delade med sig av sin kunskap. I regel sker arbetet i projektform varför det 
kanske är enklare att bidra inom gruppen för att arbetet skall gå framåt. För att främja 
kunskapsutbytet mellan olika projektgrupper på företaget ges det incitament för detta i form 
av rabatt på konsulternas timpenning. 
 
En återkommande uppfattning som framkom under empiristudierna är vikten av ett väl utfört 
uppföljningsarbete. Det går naturligtvis att ha väl uppbyggda datasystem och kontinuerligt 
skriva rapporter men utan det arbete som görs nere på gruppnivå när den sätter sig en gång 
om året och fokuserar på förbättringsarbetet sker ingen kunskapsöverföring. 
Kvalitetsansvarige uttryckte sig på den punkten: 
  
”System är kanske bra. Det finns många avancerade system men dessa bygger på att någon 
verkligen stoppar in något och att någon tar om hand om det som stoppas in”. 
  
Rent generellt anser kvalitetsansvarige och projektledaren att uppföljningen efter avslutat 
projekt fungerar bristfälligt och som anledning till problemet nämns den arbetsgång som finns 
inom företaget där flera projekt fortlöper parallellt. De inblandade medarbetarna är oftast inne 
på nya uppdrag när det är dags för uppföljning vilket leder till att de gamla projekten blir 
lidande. Kvalitetsansvarige upplever dock att viljan finns men att det framför allt är ett 
praktiskt problem.  
  
Vad kan det innebära att det finns olika uppfattningar på begreppet kunskapsöverföring 
mellan olika befattningsnivåer? På många punkter var de båda respondenterna samstämmiga 
men det skiljde sig ändå åt på en del punkter vilka redogjorts för tidigare. En viktig del för ett 
fungerande arbete med kunskapsöverföring är att alla inblandade inte drar åt olika håll och då 
inte inser värdet av en väl fungerande kunskapsöverföring. Finns det inte en samsyn mellan 
de som lägger upp strategierna för arbetet på verksamhetsnivå och de som faktiskt skall 
använda och utnyttja till exempel system finns det risk att mycket kunskap går förlorad. Ett 
konkret exempel på detta är den meningsskiljaktighet som fanns kring dokumentationen där 
projektledaren menade att den teknikspecifika kunskapsöverföringen i dagsläget inte gavs 
tillräckligt utrymme. För att ett system skall fungera bygger det på att alla är delaktiga och 
bidrar till att bygga upp en kunskapsbank. Detta behöver nödvändigtvis inte göras genom 
datasystem utan här är det viktigt att det finns en variation för att möta och täcka in olika 
behov som nämnts tidigare. Uppföljningen är också en mycket viktig del då det är då 
kunskapen bearbetas och tas om hand. Det är då det ges tid för reflektion och eftertanke av 
den dokumentation som gjorts. 
 
Förslag till förbättringar 
Det kanske tydligaste som har framkommit under empirin är den något oklara bilden av vad 
företagets kom-årsrapport egentligen ska fokusera på och vad dess syfte är. Kvalitetsansvarige 
som utformat modellen med dokumentationen har en tydlig syn på vad dokumentationen i de 
externa avstämningarna ska leverera medan projektledaren anser att dessa framförallt har 
fokuserat på hur samspelet mellan kunden och konsultföretaget har fungerat och inte på de 
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tekniska aspekterna, varför projektledaren även efterfrågar ett mer teknikspecificerat 
angreppssätt. Detta skulle kunna lösas genom att göra en tydlig avdelning av 
dokumentationen med en del som behandlar just samspelet mellan kunden och 
konsultföretaget och en del som tar upp de tekniska aspekterna, det vill säga val av tekniska 
lösningar. Detta skulle slutligen kunna resultera i två stycken olika kom-årsrapporter som var 
och en behandlar det enskilda ämnet och som precis som innan sprids i hela företaget.  
 
Någon som de båda respondenterna upplevde var att dokumentationen kunde bli betydligt 
bättre under alla faser inom ett projekt men också mellan projekten; mycket av kunskapen satt 
i huvudena på konsulterna.  Även det efterföljande uppföljningsarbetet är något som var i 
behov av förbättring. Här behöver företaget arbeta med att föra in det som en naturlig punkt 
på dagordningen och lyfta fram dessa bitar, att mer tid ägnas åt dem. En annan del i detta är 
också att se över processen mellan projekten där de flera parallellt löpande projekten 
uppenbarligen gör att det finns begränsad tid och utrymme för att ägna sig åt detta arbete.    
 
Oavsett hur tillvägagångssättet blir är det ytterst viktigt att en enad syn nås om vad det är 
dokumentationen ska uppnå och som är väl förankrad i hela företaget, från den översta 
organisationsnivån ner till projektledarnivån och de enskilda projektmedlemmarna.  
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Bilaga 1. Intervjuunderlag - Kvalitetsansvarige 

Hur kunskapsöverföringen ser ut 
1. Hur jobbar ni med att se till att kunskapen överförs mellan anställda, projekt mm. 
2. Vad vill ni uppnå med kunskapsåterföringen? Har detta uppnåtts? 
3. Varför har ni valt den metod(er) som ni använder? Vad finns det för- och nackdelar?   

 
De anställda, synen på kunskapsåterföring och kommunikation 

4. Hur upplever ni/tror ni att kunskapsåterföringen uppfattas hos de anställda? 
5. Hur ser kommunikationen ut mellan de anställda vid överföring av kunskap och 

erfarenheter från projekt och liknande? 
6. Hur når kunskapsåterföringen ut till respektive anställd?  
7. Hur ser kraven ut på den enskilde för att kunskapsåterföring skall ske(föra loggböcker 

mm.)? 
8. Hur skannar ni av de anställdas och nyanställdas kompetens?(Hur tas kunskapen 

tillvara när någon slutar?) 
9. Hur ser själva kunskapsöverföringen ut, det vill säga kommunikationsvägarna mellan 

individerna? 
10. Vem har huvudansvaret för att kunskapsåterföringen skall fungera?  

 
Strategi 

11. Är kunskapsöverföring något som är upptaget som en strategisk fråga i affärsplanen? 
12. Är denna fråga en del av dagordningen när ni har ledningsmöten? 
13. Tror ni att den kunskapsnivå som företagets medarbetare har är meriterande? Om inte 

hur utvecklar ni den kunskapen? 
14. Om man skulle jämföra kunskapsåterföringen med något liknande företag hur står den 

sig? 
15. I vilken grad prioriterar ni denna fråga? Prioriterar ni mer lönsamheten eller vad ligger 

högst på agendan? 
 
System 

16. Finns det några utvecklade datasystem för detta? 
17. Sker det någon uppföljning av att systemet fungerar och hur individen utvecklas? 
18. Utbildar ni internt i dessa frågor? 
19. Har ni något intranät för att detta skall kunna spridas? 
20. Hur håller ni respektive anställds CV uppdaterade för att vara ”up to date” i samband 

med anbudsgivning?   
21. Hur är HR inblandad, tillgodose en individs utbildning. Vad ska den kunna? 
22. Har ni egenutvecklade system eller köper ni in dem? 

 

 



Bilaga 2. Intervjuunderlag - Projektledare 

1. Hur är din syn på kunskapsåterföring?  

2. Hur dokumenteras erfarenheter under projektets gång? 

3. Efter ett avslutat projekt hur ser arbetsgången ut med att återföra 
kunskapen/erfarenheter? 

4. Finns det avsatt tid i början av ett projekt att läsa på de erfarenheter som gjorts i 
tidigare projekt? 

5. I hur pass stor utsträckning används denna information för projekten? 

6. Ser du några nackdelar fördelar med de metoder/system som ni använder på företaget? 

7. På vem ligger det huvudsakliga ansvaret för att kunskapsåterföring skall ske? 

8. Hur är synen bland de anställda(projektmedlemmarna) på kunskapsåterföring? 

9. Hur ser kommunikationen ut mellan de anställda vid överföring av kunskap och 
erfarenheter från projekt och liknande? Informell kommunikation på fikaraster mm. 

10. Hur skannar ni av de anställdas och nyanställdas kompetens?(Hur tas kunskapen 
tillvara när någon slutar?) 

11. Har du erfarenhet av kunskapsåterföring på något annat företag, och i så fall hur står 
sig företagets sätt att arbeta?   
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