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Abstract 
 
This report deals with the theory and empirical evidence of how knowledge generated 
within a project is to be captured and shared with other projects and the surrounding 
organization, after the end of a project. A number of authors have highlighted 
knowledge management within a company as a key component in building a unique 
competitive advantage and knowledge should therefore be considered a very important 
resource within companies. The difficulties of ensuring that knowledge generated 
within a project can benefit other projects are many. The nature of the project form has 
been highlighted as one of the biggest problems, due to the fact that budget and time 
requirements often restrict the propensity to work with knowledge transfer. Other 
difficulties that this report highlights are in particular the lack of a knowledge sharing 
culture within the organizations, as well as human cognitive and psychological 
limitations and lack of tools design for knowledge transfer. 
  
An empirical study was conducted at Polisens Verksamhetsstöd to investigate how their 
knowledge management was conducted and also to investigate the measures that would 
be needed to improve it. It turned out that within this organization some work within the 
area of knowledge management was conducted but several possible improvements 
could be identified. In brief, the following measures of Polisens Verksamhetsstöd were 
proposed to further increase their business efficiency: 
 

- Establish an IT system for documentation of explicit knowledge. 
- Establish an IT system for communication between employees. 
- Define the transfer of knowledge to the organization as a project objective for 

each project. 
- Implement assesment of project participants' skills at project start. 
- Establish regular activities designed to get team members to discuss the 

problems they encountered and the knowledge they received. 
- Establish a post dedicated to knowledge management. 

 
  



Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar teori och empiri kring hur kunskap som genereras inom 
projektarbeten tas tillvara på och delas med andra projekt och övriga organisationen 
efter projektets slut. Att ta tillvara på kunskapen inom ett företag har av ett flertal 
författare belysts som en viktig komponent i att bygga upp en unik konkurrensfördel 
och kunskap bör därför anses vara en mycket viktig resurs inom företagen. 
Svårigheterna med att se till att kunskap som genereras inom ett projekt går andra 
projekt till godo är stora. Projektformens natur har belysts som ett av de största 
problemen då budget och tidskrav ofta inskränker benägenheten att arbeta med 
kunskapsöverföring. Andra svårigheter som denna rapport belyser är framförallt 
organisationers avsaknad av kunskapsdelningskultur, människans kognitiva och 
psykologiska begränsningar samt företagens bristfälliga verktyg för 
kunskapsöverföring. 

En empirisk studie genomfördes hos Polisens Verksamhetsstöd för att utreda hur deras 
kunskapshantering bedrivs och vilka åtgärder som skulle krävas för att förbättra 
densamma. Det visade sig att man inom denna organisation jobbade en del med 
kunskapshantering men ett flertal möjliga förbättringsåtgärder kunde identifieras. I 
korthet föreslås följande åtgärder hos Polisens Verksamhetsstöd för att ytterligare öka 
deras verksamhetseffektivitet: 

- Upprätta ett IT-system för dokumentation av explicit kunskap. 
- Upprätta ett IT-system för kommunikation mellan anställda. 
- Definiera kunskapsöverföring till organisationen som projektmål för varje 

projekt. 
- Införa genomgång av projektdeltagarnas kompetenser vid projektstart. 
- Införa regelbundna aktiviteter som syftar till att få gruppmedlemmar att 

diskutera de problem de stött på och den kunskap de erhållit. 
- Inrätta en tjänst dedikerad till arbete med kunskapshantering. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport behandlar teori och empiri kring hur kunskap som genereras inom 
projektarbeten tas tillvara på och delas med andra projekt och övriga organisationen 
efter projektets slut. Specifikt undersöks Polisens Verksamhetsstöds metoder inom detta 
område. Begreppet kunskapshantering definieras inom denna rapport som det arbete en 
organisation bedriver för att möjliggöra utbyte av kunskap inom organisationen. Detta 
innefattar hur 
 

- dokumentation av kunskap sker, vilka system som används för detta samt hur 
kvaliteten på denna dokumentation upprätthålls. 

- överföring av kunskap sker till andra projekt och mellan anställda. 
- organisationen bedriver övriga aktiviteter som syftar till att bygga en kultur  som 

främjar kunskapsutbyte. 
 
Även begreppet kunskapsöverföring används, och begreppet syftar på hur själva utbytet 
av kunskap sker individer emellan och individ och organisation emellan. 
 
 
1.1 PVS och RPS 
  
PVS, Polisens Verksamhetsstöd, är en del av Rikspolisstyrelsen (RPS). 
Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är att ”...verka för planmässighet, samordning och 
rationalisering inom polisväsendet...” (Justitiedepartementet, 2009). RPS huvudkontor 
(HK) och PVS arbetar mot varandra i en beställare/utföraremodell där HK agerar 
beställare och PVS utförare, med Utveckling- och förvaltningsenheten, UFE, som 
uträttande organ. HK ansvarar för vad som beställs medan PVS ansvarar för hur 
utförandet sker. På så sätt kan man säga att HK svarar för den yttre effektiviteten (att 
rätt saker görs) medan PVS har ansvar för den inre effektiviteten (att saker görs 
rätt) (Westergren, 2006). 
 

 
 

Figur 1. Utvalda enheter inom RPS. 
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PVS levererar huvudsakligen IT-system, men även processer och arbetsmetoder. 
Slutkunden utgörs huvudsakligen av polisen, men andra kunder finns, så som 
allmänheten och andra myndigheter. PVS består av cirka 1000 anställda (Günther-
Hanssen, 2010). Dessa är stationerade över hela landet med en övervägande majoritet i 
Stockholm. PVSs projektportfölj domineras av unika produkter och tjänster, och inte 
utav mogna och standardiserade produkter, varför detsamma kan sägas om 
projektprocesserna. 
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Ett projekt är en arbetsform som bedrivs vid sidan av den vanliga linjeverksamheten. 
Gemensamt för alla projekt är att de (J Wisén, B Lindblom, 2009)  
   

- har ett bestämt och avgränsat mål. 
- bedrivs under en bestämd tidsperiod. 
- har en bestämd resursinsats. 
- bedrivs under särskilda arbetsformer.  

   
Projekt definieras som en temporär arbetsform med en distinkt tidsram som levererar en 
unik produkt eller service (Damm, Schindler, 2002). Ett projekt startas eftersom det i 
den vanliga verksamheten saknas rutiner och strukturer för att kunna utföra uppgiften. 
Genom att sätta ihop en grupp människor med skild kompetens kan man skapa en ny 
organisation som har möjligheter som inte existerar i den omgivande organisationen. Att 
starta ett projekt för ett visst uppdrag betonar dess betydelse samt ger större möjligheter 
att allokera resurser för uppdraget.  

Projekt håller snabbt på att bli standard för hur man bedriver företagsverksamhet (Gray, 
Larson, 2008) och synen på projekt har förändrats från att vara ett specialfall av hur man 
bedriver sin verksamhet till att vara det vanligaste sättet att jobba (Hanisch et al., 2009).  

Deltagare i projekt får möjlighet att arbeta med ett flertal avdelningar inom 
organisationen, samt med olika leverantörer, partners och andra aktörer vilket gör att de 
erhåller färdigheter, förmågor och information som kan betyda mycket för framtida 
projekt (Hanisch et al., 2009). Projektets format, exempelvis tidsramarna, komplexiteten 
och att nya människor samarbetar, gör att de passar mycket bra för lärande (Schindler, 
Eppler, 2003).  
 
 
1.3 Problem 
 
Projektarbete är en väl använd arbetsform inom organisationer. Som en följd av detta 
har en hel profession bildats, utbildningar skapats och stora resurser spenderats på att 
utveckla kompetenta människor i projektarbete. Ett antal studier (ex. Schindler, Eppler, 
2003; Hanisch et al., 2009) visar dock att lärdomar som dras i projekt inte systematiskt 
tas tillvara på inom organisationen. Även om en god kunskapsöverföring är önskvärd 
inom organisationen så saknas kunskapen om hur man tillgodogör sig lärdomar (Cooper 
et al., 2002). 



3 
 
 

Risken för kunskapsbortfall inom en organisation är ett stort problem eftersom det 
orsakar överflödigt/dubbelt arbete och att samma misstag upprepas i flera olika projekt 
(Schindler, Eppler, 2003). Detta drar till sig projektkostnader som annars kunnat 
undvikas. Kunskap har identifierats som en nyckelfaktor för konkurrenskraft (Zack, 
1999) och bör därför vara en prioriterad fråga inom en organisation. 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att utreda om och på vilket sätt PVS  

- utvärderar och dokumenterar erfarenheter och lärdomar som dragits inom ett 
projekt. 

- använder sig av dokumentationen vid uppstart av, och under nya, projekt. 
- arbetar för att främja utbyte av erfarenheter mellan anställda. 
- ser till att informationen används för att förbättra verksamheten. 
- skulle kunna förbättra sina metoder för vidareföring av kunskap med relevanta 

teorier och studier som utgångspunkt. 

Förhoppningen är att undersökningen ska kunna ligga till grund för slutsatser om 
kunskapsöverföring mellan projekt och individer, exempelvis dess inverkan på utgången 
av framtida projekt, vilka förändringar som skulle krävas för att förbättra 
kunskapsöverföringen och hur man generellt skulle kunna utnyttja denna för att 
förbättra sin verksamhet. 
 
 
2. Metod 
 
2.1 Val av studieobjekt 
 
Med hänsyn tagen till den begränsade tidsramen avgränsas undersökningen till att 
omfatta endast en organisation. 

Undersökningen genomfördes vid Polisens verksamhetsstöd, PVS. Organisationen 
passade undersökningen väl då man PVS genomför flera parallellt löpande projekt. 
Organisationen bedriver projekt med stor diversitet i uppdrag vilket betingar en god 
hantering av kunskap. 
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
  
En explorativ intervju med Anna Günther-Hanssen, sektionschef för 
projektledningssektionen inom UFE, utfördes i syfte att bilda en förståelse för 
projektarbete i stort men med tyngd på hur organisationen arbetar för att tillgodogöra 
sig erfarenheter av projekt. På så sätt kunde eventuella problem inom detta område 
identifieras. Denna information låg sedan till grund för vidare undersökningar och 
efterforskningar. 
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Vidare utfördes en litteraturstudie med avsikt att djupare utforska det berörda området 
samt finna information som skulle kunna ligga till grund för en jämförelse mellan de 
rutiner som existerar inom PVS och de rutiner som beskrivs i litteraturen. 
 
 
3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Om kunskap 
 
Von Krogh och Roos (1996) hävdar att kunskap är en unik samling av erfarenheter som 
hjälper oss att göra egna utskiljningar av de observationer vi gör. Utskiljningarna kan 
exempelvis vara att värdesätta om ett strategiskt beslut är fördelaktigt eller ej för 
företaget. Förmågan att göra dessa utskiljningar, i samspel med nya upplevelser, skapar 
sedan ny kunskap.  

Enligt Koskinen et al. (2003) kan en individs kompetens delas in i tre områden; explicit 
kunskap, implicit kunskap och personliga egenskaper. Med explicit kunskap menas den 
kunskap som lätt kan förmedlas med ord, formler eller på andra formella sätt (Gajic, 
Riboni, 2009). Den kunskapen är därför också lätt att kommunicera till andra.  

Implicit kunskap är kunskap som är svår att förmedla till andra bland annat eftersom 
den kan vara mycket svår att formulera i ord. Den är erfarenhetsbaserad och kan till och 
med vara okänd för individen som besitter den i den mening att man inte kan svara på 
vad det egentligen är som gör att man kommer till ett visst beslut eller slutsats 
(Koskinen et al., 2003). Den kunskap som kan beskrivas explicit utgör endast en mycket 
liten del av den kunskapen som finns tillgänglig hos en person (Nonaka, 1994). 

Personliga egenskaper kan exempelvis vara attityd, stresstolerans och engagemang. 
Kompetens skiljer sig ifrån ren kunskap i det avseendet att kompetens handlar om att 
kunna applicera sin kunskap och agera utifrån den, något som anknyter till de tre 
ovanstående områdena.  
 
 
3.2 Kunskap som en resurs 
 
Det finns olika modeller för att beskriva vad som påverkar ett företags framgång på 
marknaden. En modell som har använts under en lång tid kallas SCB, Structure-
Conduct-Performance. I denna modell antar man att det är de strukturella egenskaperna 
hos industrin som påverkar ett företags framgång. Strukturella egenskaper inkluderar 
bl.a. svårigheter för konkurrenter att ta sig in på marknaden, kunders och leverantörers 
makt och hur väl företagets produkter skiljer sig från andra (Porter, 2008). 

RBV-synsättet, resource based view, som är ett svar på SCB-modellen, antar att 
produkter och marknader kommer och går medan resurser och möjligheter inom 
företaget är mer uthålliga (Zack, 1999). Utifrån det resursbaserade synsättet ser man på 
ett företags samling av unika resurser och kompetenser som den mest vitala faktorn för 
framgång (Fitzroy, Hulbert, 2005; Liebeskind, 1996). Dessa resurser ger dock endast en 
konkurrensfördel om de är just unika och svåra att kopiera av konkurrerande företag. 
Sammanfattningsvis kan man säga att RBV-synsättet handlar om att se ett företags 
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möjligheter att genom dess unika kompetenser differentiera sig gentemot andra företag 
och därmed erhålla en konkurrensfördel.  

Kunskap och kompetens har identifierats som en av dessa unika differentierare som kan 
ge ett övertag gentemot konkurrenter. Kunskap går inte att anförskaffa färdigt och 
användningsbart ute på marknaden (Zack, 1999), utan den måste växa till sig inom varje 
individ och organisation för att kunna appliceras på givna uppgifter och problem. Från 
detta perspektiv är företagets kunskaper en signifikant källa för övertag eftersom varje 
företag utvecklar sin egna och unika kunskap utifrån dess struktur, kultur, historia och 
industri (Gajic, Riboni, 2009). 
 
 
3.3 Svårigheter med kunskapshantering 
  
Projektets natur 

Projektets natur och struktur gör att hanteringen av kunskap inom och mellan projekt är 
svårartad. I och med att ett projekt per definition är en tidsbegränsad organisation som 
upphör i samband med att projektets produkt har levererats saknas det ofta incitament 
och motiv för att ägna sig åt kunskapsdokumentering. Det finns en konflikt mellan 
projektet och den omgivande organisationens behov att ta tillvara på lärdomar som 
tagits i projektet. Den temporära strukturen gör att kunskap ofta går till spillo när 
projektet avslutas och projektgruppen upplöses (Hanisch et al., 2009). En bra 
kunskapshantering gynnar inte det gångna projektet i sig och är därför lätt att förbise då 
man behöver hålla sig inom given tidsram och budget.  
En typisk projektplan definierar tidsram, budget och krav för slutprodukt som ska 
levereras.  Målet med projektet blir därmed att leverera en produkt, inte att, som 
exempelvis Cooper et al. (2003) föreslår, därutöver bidra till organisationens lärande. 
Att inte specificera kunskapsåterföring till organisationen som en viktig del i ett 
projektarbete leder till att detta inte prioriteras inom projektet.  

Projekt är sammansatta av människor från flera delar av ett företag för att ta sig an en 
specifik uppgift. Detta ställer projektet inför problem när det gäller 
kunskapshanteringen. Problemen innefattar bl.a. kommunikationssvårigheter och 
svårigheter att ta tillvara på andras kunskaper. Koskinen et al. beskriver att 
projektdeltagare kan använda språk som är specifik för deras yrke eller situation vilket 
gör att projektdeltagarna kan ha svårt att förstå varandras uttryck.  När nya grupper 
bildas saknas ofta insikt om vilka kunskaper som finns att tillgå inom gruppen (Eppler, 
Sukowski, 2000). Detta leder till att onödigt arbete läggs ner på att ta fram kunskap som 
egentligen kan finnas mycket lättillgänglig. 
 
 
Organisationskultur  

Hur ett företag arbetar med kunskapshantering spelar stor roll för dess möjligheter att 
skapa ett uthålligt konkurrensövertag (Liebeskind, 1996). Störst påverkan på 
kunskapshanteringen har företagskulturen (Gajic, Riboni, 2009). En bra 
kunskapshanteringsprocess är endast möjlig om företagets kultur och miljö stödjer detta 
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(Gajic, Riboni, 2009). För att bygga en sådan kultur krävs insikt i hur en god 
kunskapshantering inom företaget kan gynna framtida projekt. 

Eppler och Sukowski (2000) ger även exempel på att lojaliteten mot projektdeltagarens 
avdelning kan vara större än lojaliteten mot projektet vilket leder till svårigheter i 
kunskapsdelning inom projektet. De nämner även att en av deras intervjuade berättade 
att kunskap är makt som man inte gärna delar med sig av. Att företagets kultur bidrar till 
en positiv syn på kunskapsdelning är viktigt för att minska denna typ av problem. 
 
 
Kognitiva och psykologiska aspekter 

Kognitiva och psykologiska aspekter hos individer påverkar deras möjligheter för in- 
och utlärning. Problem med utlärning kan exempelvis vara svårigheter med att beskriva 
kunskap i ord (Cooper et al., 2002; Koskinen et al., 2003). Det ligger i den implicita 
kunskapens natur att den är svår att beskriva (Koskinen et al., 2003), framförallt när det 
gäller att formulera kunskapen i skriven text. Bland annat beror detta på att texten helt 
eller delvis saknar element av känslobeskrivning och kroppsspråk (Hanisch et al., 
2009). Svårigheten utökas av att det i skriven text inte finns någon möjlighet att följa 
upp den inlärandes förståelse för det beskrivna (Koskinen et al., 2003). Dokumentering 
och arkivering av implicit kunskap kräver att den först antar en explicit form, något som 
ter sig mycket svårt. Dokumenteringen är nödvändig för att företaget som helhet ska 
kunna ta del av kunskapen (Nonaka, 1991). 

Svårigheterna förstärks av att det ofta kan vara svårt för en person att själv sätta fingret 
på de faktorer som ledde till en viss utgång (Cooper et al., 2002), vilket medför 
svårigheter att vidareföra kunskapen. 

Även inom inlärning finns stora svårigheter som går att härleda till kognitiva och 
psykologiska aspekter. I teorin finns olika infallsvinklar i beskrivningen av detta 
problem. Schindler och Eppler har identifierat att bristfällig dokumentation kan härledas 
till brist inom fyra områden; tid, motivation, disciplin och kunskap. Detta står i kontrast 
till en undersökning av Szulanski (1996) som finner att detta problem i större grad 
ligger i den mottagande individens oförmåga att ta till sig informationen, d.v.s. att 
problemet snarare ligger i kognitiva och psykologiska faktorer. Szulanski refererar till 
detta som stickiness eller ungefärligt översatt klibbighet. Med detta menas att kunskapen 
är högst kontext- och individspecifik och därmed svår för mottagaren att internalisera. 
Man kan säga att kunskapen är bunden till ägaren. Detta fenomen går hand i hand med 
det faktum att människan har svårt att lära sig något utan att själv ha upplevt detta 
(Schindler och Eppler, 2003). Detta pekar på att kompetens är svårt att erhålla genom att 
studera andras hantering av en viss händelse. 

Det visar sig också att attityder spelar stor roll för inlärningsförmågan, och även för 
benägenheten att söka vissa typer av information. En studie av Cooper et al. (2002) 
visar att det finns en inbyggd skepticism mot applicering av erfarenheter från ett projekt 
på ett annat. Detta grundas i en förutfattad mening om att projekt är så vitt skilda i sin 
karaktär att det är omöjligt att erfarenheter från ett projekt skulle ha något 
användningsområde i ett annat samt att skillnaderna är så många att det är omöjligt att 
urskilja likheterna. 
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En undersökning av Koskinen et al. (2003) beskriver också att folk har stora svårigheter 
att känna tilltro till skrivet material i en databas, varför det är vanligt att personer trots 
god dokumentation uppsöker kollegor för att få sina funderingar besvarade. En äldre 
undersökning av Allen (1977) visade att de tillfrågade var fem gånger mer benägna att 
söka kunskap hos kollegor än från andra informationsmedia. Undersökningen visar 
också att man i många fall enbart vänder sig till referensdatabaser i de fall man blivit 
dirigerad dit av en kollega vars kunskap man har tilltro till (Koskinen et al., 2003).  
 
 
Verktyg 

Inom många organisationer är det tydligt att det saknas uttryckliga processer för att ta 
tillvara på erfarenheter från olika aktiviteter. Detta gäller såväl för dokumentation som 
för möjligheter till att uppsöka mer erfarna, eller ämneskompetenta kollegor för att 
samtala om lösningar på problem.  

En studie gjord av Schindler och Eppler (2003) visar att kunskap och erfarenheter från 
projektarbeten inte tas tillvara på inför nya projekt. De människor som bedriver 
projekten återgår till sin ordinarie linjeverksamhet i samband med projektavslut utan att 
på ett formellt sätt dokumentera och överföra sina erfarenheter till organisationen. Dessa 
finns då endast tillgängliga via informella nätverk och är svåra att använda vid start av, 
eller under arbete med, nya projekt (Schindler, Eppler, 2003). 

IT-verktyg spelar en stor roll i förmedlingen av kunskap (Hanisch et al., 2009) men 
undersökningar visar att dessa ofta är dåligt utformade, såväl för användaren som vill 
sprida kunskap och för den som söker kunskap. Detta i sig leder till motstånd mot 
användandet av ett sådant system och förlorad tilltro till innehållet. Därtill saknas det 
inom vissa företag dedikerade roller som har till uppgift att säkra kvalitet på material, 
användarvänlighet, och att främja användandet av sådana system (Hanisch et al., 2009). 
 
   
 Svårigheter med kunskapshantering  
     
 Projektets natur  Organisationskultur  

 - Temporär organisation 
- Tidsbegränsning 
- Budget 
- Ingen egenvinning för projektet 
- Deltagarnas olika bakgrund 

 - Bristande insikt av fördelar med 
kunskapshantering 

- Tankesätt att ”kunskap är makt” 

 

     
 Kognitiva och psykologiska aspekter  Verktyg  

 - Erfarenhetsbaserad kunskap är svår att skriva 
ner 

- Oförmåga att förstå sin egen kunskap 
- Kunskapen är bunden till sin kontext 
- Negativ inlärningsinställning 

 - Avsaknad av rutiner och processer för 
kunskapshantering 

- Avsaknad av väl utformade IT-verktyg 

 

     
 

Tabell 1. Sammanställning av svårigheter med kunskapshantering inom olika områden 
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3.4 Kunskapshantering 
 
Schindler och Eppler betonar vikten av att kontinuerligt dokumentera och lära sig av 
projekts avvikelser och hur dessa hanteras för att se till att relevanta erfarenheter finns 
tillgängliga för framtida projekt. Kvaliteten på den insamlade informationen ökar om 
dokumentationen sker regelbundet eftersom händelserna kan beskrivas i högre detalj än 
om en lång tid passerat (Schindler, Eppler, 2003). 

Målen med denna typ av dokumentation är att  

- samla på sig erfarenheter som kan leda till att man bättre kan uppskatta tid och 
budget inför framtida projekt (J Wisén, B Lindblom, 2009).  

- dra nytta av kunskap som personer inom projektet tagit till sig (Schindler, 
Eppler, 2003). 

De slutrapporter och utvärderingar som produceras i samband med projektavslut 
innehåller i nuläget oftast en avstämning mot tidplan, budget och produktens 
kravspecifikation men sällan projektdeltagares erfarenheter eller hur särskilda problem 
har lösts. Att dokumentera denna typ av data är mer tidskrävande och formatet för 
denna dokumentation är svårare att standardisera. Att dokumentation kring dessa 
kvalitativa data saknas medför en risk för kunskapsbortfall inom organisationen, en del 
av det som Schindler och Eppler (2003) benämner organisatorisk minnesförlust 
(amnesi). 

Schindler och Eppler föreslår att de så kallade utvärderings- och beslutsportarna som 
återfinns i de flesta stora projektmodeller ska innehålla målformuleringar kring 
erfarenhetsdokumentering och lärande utöver de redan existerande målformuleringarna 
om tidplan, kostnad och prestation. Detta innefattar rutiner för kunskapsdokumentering 
kontinuerligt under projekts löptid. Dessa rutiner och mål ska vara oantastliga, så att 
budgetkrav och tidsramar inte tillåts tumma på kvaliteten eller utförandet av 
kunskapsåtervinningsprocesser. Det bör innefattas i projektplanen att målet med 
projektet inte enbart är att utveckla en produkt eller tjänst utan även organisatoriskt 
lärande. 

Att överföra den implicita kunskap som genereras inom ett projekt till andra projekt och 
resten av organisationen är som tidigare påpekats mycket svårt p.g.a. den implicita 
kunskapens natur. Detta sker dock lättast med verktyg som möjliggör 
tvåvägskommunikation, exempelvis telefonsamtal, email, videosamtal och personliga 
samtal (Gajic, Riboni, 2009). Hansen et al. (1999) belyser även gruppdiskussioner och 
kollektiv kunskapsgenerering genom öppna diskussionsforum som en viktig del av 
detta. 

Omhändertagandet av explicit kunskap genom nyttjande av ett bra utformat IT-verktyg 
är mycket viktigt (Gajic, Riboni, 2009), dels för arkivering men även för att underlätta 
kommunikation till alla anställda. Eppler och Sukowski (2000) har identifierat ett 
problem med att företag inte sammanställer lärdomar som individer eller grupper har 
dragit inom projekt. Lärdomar som de anser vara kritiska att sammanställa är 
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- vanliga misstag, fallgropar och viktiga incidenter, samt vad dessa berodde på. 
- framgångsrika arbetssätt och nyckelfaktorer för framgång. 
- vanliga frågor och svar. 
- erfarenheter med verktyg, resurser och partners. 

 
IT-verktyg för kunskapsdokumentation bör vara utformat på ett enkelt sätt så att 
användningen uppmuntras (Hanish et al., 2009). 
 
 
4. Empiri 
 
Günther-Hanssen uppvisar en medvetenhet om att PVS saknar väl utvecklade rutiner för 
ordentlig kunskapshantering. Hon påpekar att uppföljning av projektavslut historiskt 
sett varit otillräcklig och att det fortfarande finns brister inom området. Därför är det ett 
område som bör ses över framöver. Istället för att fokusera på kunskapshantering så 
ligger fokus på nyrekrytering eller användning av erfarna individer. 

För tillgodogörandet av explicit kunskap till hela organisationen använder PVS sig av 
RUP, Rational Unified Process. Denna process bygger på att man inom organisationen 
skapar en färdig mall för hur man ska jobba med iterativa processer som syftar till 
utveckling av datasystem. Detta ter sig lämpligt i PVS verksamhet men berör 
huvudsakligen den explicita kunskapen. I linje med detta arbetssätt har man påbörjat 
implementeringen av en arbetsgång som syftar till att hela tiden strömlinjeforma de 
processer man använder och ta tillvara på de förbättringsmöjligheter man stöter på. 
Liksom RUP lämpar sig detta främst för explicit kunskap. Vid PVS finns en 
metodstödsansvarig till vilken folk kan vända sig för att berätta om de erfarenheter man 
erhållit, vilka sedan kan integreras med de metoder som används. 

Huvudsakligen sker kommunikationen av implicit kunskap inom PVS genom det 
formella initiativet Projektledarforum till vilket man varannan månad kallar alla 
projektledare. Vid detta tillfälle ges möjlighet för projektledarna att utbyta tankar kring 
de projekt som drivs och ta del av erfarenheter från andra projekt. 

Det finns en medvetenhet om att företagskulturen starkt påverkar graden av lärande 
inom företaget men trots detta kan man inom PVS identifiera ett visst motstånd bland 
projektledare att tala om beslut, händelser och ageranden som påverkat projektutgången 
negativt (Günther-Hanssen, 2010). 
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5. Analys 
 
I enighet med den teori som presenterats i denna rapport bör varje projektplan hos PVS 
definiera kunskapsöverföring som ett projektmål. Vid varje beslutsport inom projekten 
bör det stämmas av att kunskap har dokumenterats och att dokumentationen håller hög 
kvalitet. Det är även viktigt att det avsätts tid under projekten för projektdeltagare att 
diskutera och förmedla de som de lärt sig. 

Eftersom uppgifterna man ställs inför inom PVS varierar kraftigt är det viktigt att man 
tar tillvara på den abstrakta och implicita kunskapen som genereras under projekten, 
vilket i dagsläget inte sker på en erforderlig nivå. Tydliga verktyg för hantering av 
denna kunskap skulle stärka organisationens förmåga att dra nytta av lärdomar till 
framtida projekt. Därutöver bör ansatser göras för att främja den informella 
kommunikationen mellan anställda vilket till stor del påverkas av den rådande kulturen 
inom företaget. Genom att bedriva aktiviteter och införa processer som syftar till en 
bättre kunskapshantering så signalerar man från ledningssidan att detta är en prioriterad 
fråga vilket gynnar en kunskapsdelningskultur. Författarna till detta arbete ser initiativet 
Projektledarforum som positivt, men anser att större resurser bör läggas på att främja 
sådana aktiviteter och att erbjuda liknande tillfällen även för andra nivåer i 
projekthierarkin. 

PVS bör fokusera på initiativ som främjar utbyte av implicit kunskap men insatser bör 
även göras inom området för explicit kunskapsöverföring då det inom en del av 
projekten krävs god tillgänglighet till sådan kunskap. PVS bör därför införa ett IT-
system som möjliggör dokumentation av explicit kunskap. Detta skulle underlätta 
kommunikation av informationen till hela organisationen och förebygga att 
informationen försvinner i samband med projektavslut. Det kan vara klokt att införa en 
tjänst som granskar och kvalitetssäkrar materialet i det systemet samt jobbar med att 
uppmuntra användandet av detsamma. Utan dessa åtgärder är risken stor att systemen 
enbart används sporadiskt och att innehållet blir av otillräcklig kvalitet för att skapa 
tilltro. Tilltron till materialet kan ökas ytterligare genom legitimering av 
dokumentationen. Legitimering kan ske genom 

- exemplifiering av situationer då lärdomarna har nyttjats med gott resultat. 
- specificera källan till informationen och kontaktuppgifter till denne. 

PVS bör, som tidigare antytts, införa en tjänst som enbart hanterar frågor kring 
kunskapshantering inom organisationen. Dess uppgifter bör inkludera att 

- införa samt upprätthålla ett IT-system för dokumentation av lärdomar. 
- verka för en kunskapskultur genom aktiviteter och utbildningar. 
- se till att projektplaner definierar tydliga kunskapsmål och avsätter tid för 

organisationens lärande. 

Författarna till detta arbete föreslår sammanfattningsvis att företaget vidtar följande 
åtgärder i syfte att öka kunskapshanteringens kvalitet, lösa de svårigheter som uppvisats 
och i förlängningen skapa en kultur som främjar kunskapsutbyte anställda emellan. 
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Notera att flera av lösningarna hanterar problem inom flera områden då dessa är starkt 
anknutna till varandra. 

 

Problem Föreslagen lösning 

Projektets natur 
- Temporär organisation 
- Tidsbegränsning 
- Budget 
- Ingen egenvinning för projektet 
- Deltagarnas olika bakgrund 

- Se över riktlinjerna för projektplanens utformning, så att 
kunskapshantering innefattas i projektmålen, samt avsätta 
tid under och efter projektet dedikerad till 
kunskapsdokumentering. 

- Stärka projektdeltagares kännedom om vilka kompetenser 
som finns tillgängliga inom projektet genom exempelvis 
en genomgång av dessa vid projektstart. 

Kognitiva och psykologiska 
aspekter 

- Erfarenhetsbaserad kunskap är svår 
att skriva ner 

- Oförmåga att förstå sin egen 
kunskap 

- Kunskapen är bunden till sin 
kontext 

- Negativ inlärningsinställning 

- Införa regelbundna aktiviteter som syftar till att få 
gruppmedlemmar att diskutera erhållna erfarenheter och 
problem de stött på. 

Verktyg 
- Avsaknad av rutiner och processer 

för kunskapshantering 
- Avsaknad av väl utformade IT-

verktyg 

- Upprätta ett IT-system i syfte att tillgodose organisationen 
behov av att dokumentera de anställdas erfarenheter, samt 
låta de anställda finna svar på frågor. Systemets 
utformning bör beakta användarvänligheten och sätta upp 
tydliga riktlinjer för dokumenteringen. 

- Ett IT-system bör upprättas för att möjliggöra och främja 
kommunikation mellan anställda i syfte att öka och 
förbättra spridningen av implicit kunskap. 

- Inrätta en tjänst i syfte att enbart arbeta med 
kunskapshantering, främjandet av kunskapsdelning, och 
upprättande och förvaltning av IT-system för 
kunskapshantering. 

Organisationskultur 
- Bristande insikt av fördelar med 

kunskapshantering 
- Tankesätt att ”kunskap är makt” 

- Ovanstående initiativ bidrar till skapandet av en kultur 
som främjar kunskapsutbyte anställda emellan. 

 
En bättre kunskapshantering inom PVS skulle kunna ta tillvara på de möjligheter som 
finns inom företaget och kunna leda till att deras projekt kan effektiviseras och därmed 
bidra till att uppnå sin vision om att vara ”Alla beställares självklara val” (Günther-
Hanssen, 2010). 
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6. Diskussion 

Resultatet som presenteras i rapporten är väl underbyggt teoretiskt men på grund av 
arbetets begränsade omfattning är bredden hos studieobjekt avgränsad till en 
organisation. Därtill är författarnas insyn i organisationens arbetssätt och struktur 
begränsad. Detta gör att förmågan att dra slutsatser som är applicerbara hos PVS i vissa 
fall är otillräcklig, t.ex. då det med den givna bakgrunden inte finns kännedom om 
faktorer som skulle kunna försvåra eller omöjliggöra implementeringen av en eller flera 
av de föreslagna åtgärderna. Dessa faktorer gör även att generaliteten hos resultatet är 
diskutabel och en djupare empirisk studie hos PVS hade ökat resultatets tillförlitlighet. 

Det krävs vidare studier inom området kring kunskapshantering och dess inverkan på ett 
företags förmåga att utföra projekt med goda resultat. Teorin bakom kunskapshantering 
som en konkurrensfördel är väl undersökt och dokumenterad men det finns en avsaknad 
av studier som visar på en konkret ökning i lönsamhet med sådan verksamhet varför 
studier inom detta område är föreslagna. Framförallt skulle en storskalig undersökning 
för att utreda hur stor inverkan god kunskapshantering har på projektutgången för 
organisationens projekt vara adekvat som ett komplement till denna och andra 
kvalitativa studier. Exempelvis skulle detta kunna utföras genom en jämförelse av 
utgången av flera likartade projekt innan och efter implementering av processer och 
riktlinjer för kunskapshantering inom ett stort kvantitativt urval av studieobjekt. 

Andra områden som kräver djupare undersökning är IT-verktygs inverkan på förmågan 
att sprida och överföra kunskap. Det finns undersökningar som pekar på svårigheter 
med användandet av sådana inom kunskapshanteringen men undersökningar inom vilka 
faktorer som skulle främja användandet och genomslagskraften hos systemen saknas.
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