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Sammanfattning 

Kunskap anses idag vara den viktigaste faktorn för att skapa konkurrenskraftiga organisationer. I 

projektverksamheter har kunskap ännu större betydelse, då medarbetarna är uppdelade i 

fristående projekt och distansen mellan dem är större än i traditionella linjeverksamheter. Detta 

har resulterat i omfattande forskning kring Knowledge Management (KM) i projekt-

organisationer. Forskningen har då utgått ifrån traditionell projektledning som härstammar ifrån 

tillverkningsindustrin. Inom systemutveckling har nya projektledningsmetoder utvecklats som är 

anpassade till denna bransch och kallas för agila metoder. Inom detta område saknas det 

forskning och eftersom systemutveckling är en kunskapsintensiv bransch är det intressant att 

undersöka hur KM bör anpassas till agila utvecklingsmetoder. 

 

Studiens syfte är att skapa förståelse kring hur kunskapsöverföringen kan förbättras hos 

organisationer som bedriver systemutvecklingsprojekt utifrån agila metoder. Detta har 

åstadkommits genom en fallstudie på Trafikverkets avdelning för systemutveckling. Data-

insamling har skett genom observationer och semistrukturerade intervjuer med tio anställda på 

Trafikverket samt med tre oberoende experter inom agil systemutveckling. 

 

Studien visar att agil projektledning förbättrar resultat och kunskapsöverföring inom 

systemutvecklingsprojekt (intra-projektlärande), eftersom systemutveckling domineras av tyst 

kunskap som agila metoder är bra på att ta vara på. För att förbättra kunskapsöverföring för hela 

organisationen (inter-projektlärande) behövs dock ytterligare stöd. Organisationer bör anta ett 

holistiskt synsätt med hänsyn till KM-strategi, ledningsstöd, företagskultur, incitament, 

processer, IT-verktyg, kommunikation, utbildning och mätvärden. Praktiska rekommendationer 

ges för hur dessa nyckelfaktorer kan förbättras. 
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KM-strategin är den övergripande nyckelfaktorn som bör ha syftet att förbättra nätverkande och 

interaktion mellan människor. Dokumentation av kunskap bör ske lätt och dynamiskt med syftet 

att kartlägga var i organisationen kunskap finns. Övriga nyckelfaktorer fungerar som stödjande 

funktioner för att kunna uppnå KM-strategin. 

Nyckelord: Agil systemutveckling, Scrum, kunskapsöverföring, Knowledge Management, 

personifiering, tyst kunskap, explicit kunskap 
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Abstract 

Knowledge is considered as the most important factor for creating competitive organizations. In 

project environments knowledge is even more important since employees work in independent 

projects and the distance between them is greater than in traditional line operations. This has 

resulted in extensive research on Knowledge Management (KM) in project organizations. 

Studies have so far been based on traditional project management derived from the 

manufacturing industry. In software development, new project management methods have 

evolved that are adapted to this industry and called agile methods. There is a lack of research 

within this field and since software development is a knowledge intensive industry, it is 

interesting to examine how KM should adapt to agile methods. 

 

The purpose of the study is to create an understanding of how knowledge transfer can be 

improved in organizations engaged in software development projects using agile methods. This 

has been achieved through a case study on the Swedish Transport Administration (Trafikverket) 

department of software development. Data was collected through observations and semi-

structured interviews with ten employees at Trafikverket and by three independent experts in the 

field of agile software development. 

 

The study shows that agile project management improves outcomes and knowledge transfer in 

software development projects (intra-project learning), as software development is dominated by 

tacit knowledge that agile methods are good at taking advantage of. However, to improve the 

transfer of knowledge across the organization (inter-project learning), further support is needed. 

Organizations should adopt a holistic approach with respect to the KM strategy, management 

support, corporate culture, incentives, processes, IT-tools, communication, education and 
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measurements. Practical recommendations are given of how these key factors can be improved. 

 

KM strategy is the overall key factor that should aim to improve networking and interaction 

between people. Documentation should be lean and dynamic with the aim to identify where in 

the organization knowledge resides. Other key factors act as support functions in order to 

achieve the KM strategy. 

 

Key-words: Agile software development, Scrum, knowledge transfer, Knowledge Management, 

personalization, tacit knowledge, explicit knowledge 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund till problemet 

Kunskap anses idag vara den viktigaste faktorn för att skapa konkurrenskraftiga organisationer. 

Det uppskattas att Fortune-500 företagen förlorar 12 miljarder US dollar årligen på grund av att 

befintlig kunskap inte återanvänds (Yang, Yeh & Lee, 2010). För att överleva, förnya och 

blomstra måste företag lära sig av sina erfarenheter och effektivt överföra kunskap mellan 

medarbetarna. (Ekman, 1998; Nonaka, 2007; Levy & Hassan, 2009).  

 

Bresnen et al. (2003) hävdar att hantering av kunskap har ännu större betydelse i 

projektverksamheter där medarbetarna är uppdelade i fristående projekt och där distansen mellan 

dem är större än i traditionella linjeverksamheter. Detta har resulterat i omfattande forskning 

kring Knowledge Management (KM) i projektorganisationer. Forskningen har då utgått ifrån 

traditionell projektledning som härstammar ifrån tillverkningsindustrin. Inom systemutveckling 

(mjukvaruutveckling) har traditionella projektledningsmetoder under senare år vidareutvecklats 

för att kunna anpassas till denna bransch. Dessa nya metoder kallas för Agila metoder. 

 

Agil systemutveckling utvecklades som en reaktion mot traditionella linjära 

systemutvecklingsmodeller som är starkt reglerade enligt strikta metoder och processer. Syftet 

med agila metoder är att bli mer flexibel och beredd på förändringar (Karlsen, Hagman & 

Pedersen, 2011). Termen Agil systemutveckling myntades år 2001 när 17 ledande tänkare inom 

systemutvecklingsbranschen träffades på en konferens för att diskutera och framföra sina 

synpunkter för hur systemutveckling bör bedrivas (Kniberg, 2011). De kom överens om fyra 

övergripande värden som kom att kallas för det agila manifestet. 

 individer och interaktioner  framför  processer och verktyg 

 fungerande mjukvara  framför  omfattande dokumentation 

 kundsamarbete   framför  kontraktsförhandlingar 

 Svara på förändringar  framför  att följa en plan 

Medan det finns värde i punkterna till höger ska punkterna till vänster värdesättas mer 

(Cockburn, 2002). Tio år senare träffades alla ledare igen och höll kvar vid att dessa principer 

fortfarande gäller (Kniberg, 2011). Trots att IT-branschen är en av de snabbast förändrande 

industrierna, verkar det som att agil projektledning är här för att stanna (Misra, Kumar V. & 

Kumar U., 2009). Även i Sverige har de agila metoderna fått allt större fäste bland företag (IDG 

2010). 

 

Systemutveckling är en kunskapsintensiv verksamhet. För dessa företag är de viktigaste 

tillgångarna inte produktionsanläggningar, byggnader och maskiner, utan den kunskap som 

innehas av de anställda (Misra et al., 2009). Men KM har främst studerats utifrån traditionella 

projektledningsmetoder. Dybå och Dingsöyr (2008) har kartlagt all forskning som skett inom 
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agil systemutveckling. De menar att det saknas forskning inom detta område och att det finns ett 

behov av fler och bättre empiriska studier av agil systemutveckling inom en gemensam 

forskningsagenda. Eftersom systemutvecklingsbranschen växer för varje år (Arbetsförmedlingen, 

2012) och de agila metoderna vinner allt större mark, är det därför aktuellt att undersöka hur KM 

bör hanteras i dessa miljöer. 

 

Denna studie är beställd utav Trafikverket. Trafikverket är en statlig myndighet vars uppgift är 

att ansvara för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Inom detta ingår byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

(Trafikverket årsrapport, 2013).  

 

Trafikverket bedriver varje år ett flertal projekt inom systemutveckling. Inom dessa projekt 

samlar man på sig erfarenheter som används av projektledarna och deltagarna i kommande 

projekt. Man har även uppmärksammat att problem uppstått med kunskapsöverföring och är 

intresserade av hur detta kan förbättras. 

 

1.2 Syfte 
Med hänsyn till ovannämnda problembakgrund har studiens syfte utformats. Med hjälp av att 

studera Knowledge Management är syftet att bidra med insikt kring hur organisationer som 

bedriver systemutvecklingsprojekt enligt agila metoder kan förbättra kunskapsöverföring. 

 

Detta åstadkommes genom en fallstudie på Trafikverkets avdelning för systemutveckling, kallad 

ITau. ITau lämpar sig väl som studieobjekt eftersom många av deras projekt utgår ifrån agila 

arbetsmetoder.  

 

1.3 Frågeställning 

För att kunna uppnå syftet har följande frågeställning formulerats: 

 Hur kan kunskapsöverföringen förbättras hos organisationer som bedriver 

systemutvecklingsprojekt utifrån agila metoder?   

 

1.4 Avgränsningar 
Efter att systemutvecklingsprojekt är färdiga fortsätter mycket arbete med driftsättning, 

administration och underhållning av systemen. Denna studie omfattar dock endast 

systemutveckling inom projektfasen och inte den efterföljande förvaltningsfasen. 

 

Eftersom studien grundar sig på en fallstudie ska resultaten kunna generaliseras till liknande 

situationer och miljöer, vilket innebär andra systemutvecklingsorganisationer som tillämpar agila 
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metoder (Collis & Hussey, 2009). Dock gäller dessa slutsatser med säkerhet endast för företag 

verksamma i Sverige, eftersom kulturella skillnader mellan olika länder medför att vidare 

tillämpning kanske inte är möjlig. Exempelvis medför agila projekt att medlemmar får stort 

ansvar och styr sig själva jämfört med traditionell projektledning där medlemmar mer följer 

order (Boehm & Turner, 2003). Denna arbetsmetodik kan uppskattas på olika sätt i andra 

kulturer (jfr Hofstede, 2013). 

 

Fokus för denna studie är kunskapsöverföring mellan individer, som medför att medlemmar kan 

återvinna kunskap och undvika att ”uppfinna hjulet på nytt”. Viktigt att poängtera är att en 

heltäckande hänsyn till förbättring av Knowledge Management innebär fler aspekter än endast 

överföring av kunskap. Alavi och Leidner (2001) definierar fyra steg inom KM som är skapande, 

lagring/hämtning, överföring och tillämpning. Nevis & Dibella (1995) utgår från tre steg, som de 

definierar som anskaffning, överföring och användning. Oavsett vilken modell man utgår ifrån 

överlappar stegen varandra till viss mån och initiativ som förbättrar överföring av kunskap kan 

även förbättra andra aspekter. Jag har dock valt att nämna detta för att tydliggöra att 

organisationer som vill förbättra KM kan även behöva studera andra områden inom detta ämne. 

 

1.5 Disposition 

Introduktion – Här ges en introduktion till studien genom att beskriva problembakgrund, syfte 

och avgränsningar för studien. 

Metod – Här beskrivs studiens forskningsansatser, studiens genomförande samt en kritisk 

granskning av studiens valda metod. 

Projektledningsmetodik inom agil systemutveckling – Här redogörs den första delen av 

det teoretiska ramverk som ligger till grund för fallstudien. I teorin beskrivs aspekter inom agil 

systemutveckling samt hur utvärderingar efter projektavslut och projektkontor kan stödja 

kunskapsöverföring. 

 

Knowledge Management-teori – Här redogörs den andra delen av det teoretiska ramverket. 

Det består främst utav en analys av nyckelfaktorer, inom KM, som är viktiga för att lyckas med 

kunskapsöverföring. 

Empiri & Analys – Här presenteras och diskuteras de empiriska resultaten från fallstudien i 

förhållande till teorin. 

Slutsatser och praktiska implikationer – Här presenteras allmänna slutsatser som ger 

praktiska implikationer för organisationer som bedriver systemutveckling med agila metoder. 

Även förslag till fortsatt forskning presenteras. 

Bilagor – Här presenteras intervjuguider och en översikt av intervjurespondenter 
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver jag först de forskningsansatser som jag valt för studien. Därefter 

kommer jag att beskriva studiens genomförande. Till sist kommer jag kritiskt granska den valda 

metoden. 

Studiens metod följer huvudsakligen Collis & Husseys ramverk i boken ”Business Research” 

(2009) för hur företagsforskning ska bedrivas. 

 

2.1 Studiens forskningsansatser 

2.1.1 Hermeneutiskt antagande 

Först efter att frågeställningen är tydligt identifierad och verifierad ska analysen påbörjas av 

vilka vetenskapliga metoder som ska användas (Totten, Panacek & Price, 1999). Det första steget 

därefter är att bestämma antingen en positivistisk eller hermeneutisk kunskapssyn (Collis och 

Hussey, 2009). 

 

Ett positivistiskt antagande är att verkligheten är objektiv och extern för forskaren. Därför finns 

det bara en verklighet och forskningsdata är mestadels insamlad på kvantitativa sätt. Detta 

innebär att data förekommer i numerisk form och kan användas för statistisk analys (Collis och 

Hussey, 2009) 

 

Ett hermeneutiskt antagande (dvs. interpretativ) innebär att verkligheten är subjektiv, eftersom 

den är socialt konstruerad. Därför kan verkligheten tolkas på många olika sätt. I hermeneutiska 

studier samlas data in på kvalitativa sätt, vilket innebär att data förekommer i nominell form, 

såsom ord och bilder. 

 

Dessa två paradigm kan ses som belägna vid varsin ände av ett spektrum. Många 

forskningsmetoder kan ligga någonstans mellan dessa två ändar. Denna studie är utförd på 

begäran av Trafikverket för att hjälpa till att förbättra deras kunskapsöverföring och 

frågeställningen är formulerad så att studien antar ett relativt hermeneutiskt perspektiv. Kunskap 

är ett tvetydigt, ospecifikt och dynamiskt ämne som är svårt att mäta och bör utgå ifrån varje 

organisation (Alvesson & Kärreman, 2001). Trafikverket har mer nytta av insikt från rik och 

kvalitativ information än av att mäta orsakssammanhang. För att kunna hjälpa dem på bästa sätt 

formulerades frågeställningen som följer: ”Hur kan kunskapsöverföringen förbättras hos 

organisationer som bedriver systemutvecklingsprojekt utifrån agila metoder?” Eftersom 

frågeställningen inte ämnar mäta orsakssammanhang, passar det bättre att utforska komplexiteten 

i detta sociala fenomen i syfte att få rika och detaljerade insikter genom kvalitativ data som 

måste tolkas.  
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En viktig skillnad mellan dessa paradigm är logiken som de följer. Positivistisk forskning är 

deduktiv, vilket innebär att hypoteser eller teorier testas av observationer/resultat. Logiken i 

hermeneutisk forskning är motsatt (induktiv), vilket innebär att observationer/resultat ger upphov 

till en teori (Collis och Hussey, 2009). Jag har omväxlande arbetat både deduktivt och induktivt. 

För att kunna genomföra den empiriska datainsamlingen har jag varit tvungen att först utvidga 

mina egna teoretiska kunskaper. Därefter har analyserandet av empirisk data i sin tur resulterat i 

nya teorier, vilket lett till ytterligare empiri. 

 

Retoriken i hermeneutiska studier bör vara informell och personlig (Collis & Hussey, 2009). 

Därför är rapporten skriven i jag-form. 

 

Förväntade resultat av studien kan delas in i två kategorier, applied research och basic research. 

Den första innebär en studie som ämnar att lösa ett specifikt problem medan den andre innebär 

en studie som ämnar att bidra med generell kunskap och förståelse (Collis & Hussey, 2009). Min 

studie följer det senare konceptet, basic research, eftersom mitt problem är mer teoretiskt än 

praktiskt. Mina förväntade resultat är: mer kunskap inom hur kunskapsöverföring bör ske i agila 

projekt. Detta kommer kanske inte att lösa problem för Trafikverket eller liknande organisationer 

omedelbart, men bidra med kunskap på ett sätt som kan hjälpa att lösa problem framöver. 

 

För hermeneutiska studier finns det flera olika forskningsmetoder tillgängliga. Alla har sina 

unika styrkor och svagheter, vilket gör dem användbara för olika situationer (Collis & Hussey, 

2009). Den forskningsmetodik som valts för denna studie är en fallstudie.  

2.1.2 Fallstudie 

Fallstudier definieras ofta som en nära undersökning av en person, händelse eller process för att 

få en djupare förståelse för det valda föremålet i dess unika omständighet (Yin, 2003; Olsson & 

Sörensen, 2007). 

 

Syftet med en fallstudie är att studera ett enskilt fall i dess naturliga miljö för att uppnå djupare 

förståelse och mer kunskap om fallet (Collis & Hussey, 2009). Som tidigare nämnt är denna 

studie beställd utav Trafikverket för att hjälpa till att förbättra kunskapsöverföring i deras 

avdelning för systemutveckling. Därför föll det lämpligt att utföra en fallstudie på Trafikverkets 

systemutvecklingsavdelning, kallad ITau. 

 

Yin (2003) menar att en fallstudie är lämplig om tre kriterier är uppfyllda. Frågeställningens 

formulering bör vara formulerad som ”hur” eller ”varför”. Studien ska ämna att undersöka ett 

samtida fenomen och det studerade fenomenet behöver inte kontrolleras. Samtliga tre kriterier är 

uppfyllda för min studie. Frågeställning är av ”hur”-art, kunskapsöverföring är ett fortgående 

problem hos Trafikverket och jag har av praktiska skäl väldigt liten möjlighet att påverka 

Trafikverket. Det sista kriteriet utesluter därför metoder som action research och participative 

enquiry som kräver mycket aktivt deltagande (Collis & Hussey, 2009). 
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Johansson (2003) tillägger ytterligare två krav på fallstudier som måste uppfyllas. Det 

undersökta fallet måste vara en komplicerad fungerande enhet och undersökas i sitt naturliga 

sammanhang, med hjälp av flera olika metoder. För att uppnå detta har jag undersökt fallet 

genom intervjuer, analys av interna dokument samt formella och informella observationer. 

 

Fallstudien är av normativ art vilket innebär att slutsatser ska resultera i konkreta 

handlingsförslag. Motsatsen är deskriptiv som endast ämnar att beskriva fenomenet. 

 

Fallstudien har genomförts på ITau som är Trafikverkets IT-avdelning ansvariga för 

systemutveckling. ITau består av ca 120 anställda och ca 150 konsulter som tillsammans arbetar 

i omkring 60 olika utvecklingsprojekt och lika många förvaltningar av IT-system. Ett axplock av 

projekt som genomförs på ITau följer nedanför. För närvarande utvecklas ett nytt stöd för 

hantering av annonseringsinformation och möjliggörande av skyltstyrning för järnväg (Sjöström, 

2011). Ett annat pågående projekt utvecklar ett nytt körordersystem som tågledare, tågklarerare, 

planerare och lokförare i hela Sverige kommer att använda sig utav (Nilsson, 2012). Förra året 

genomfördes ett nytt system som automatiserar tågutrop vid tågstationer genom en syntetisk röst 

(Sjöström, 2011). Ett internt projekt har för avsikt att sänka förvaltningskostnader genom att 

förenkla IT-arkitektur (projektmedlem 1). Det finns således ett stort spann i både komplexitet 

och syfte mellan projekten. År 2011 beslutades att alla projekt i fortsättningen ska följa agila 

arbetsmetoder (Eriksson, 2011). På grund av den omfattande verksamhet som bedrivs inom 

systemutveckling och varierande grad av projektuppdrag och –komplexitet har Trafikverket 

fungerat som ett lämpligt val för att undersöka frågeställningen. 

 

Rapporten har skrivits på svenska efter önskemål från uppdragsgivarna att följa Trafikverkets 

koncernspråk som är svenska. 

 

2.2 Studiens genomförande 
Detta avsnitt beskriver studiens arbetsprocess. Jag kommer att redogöra teori- och 

empiriinsamling samt analys av empirisk data. 

2.2.1 Primära och Sekundära källor 

Primära källor är källor som genereras från en ursprunglig källa och som därmed är direkt 

kopplade till uppgiften (Collis & Hussey, 2009). 

 

Primära källor i studien består av intervjuer som samlats in från projektledare och medlemmar 

som deltar i systemutvecklingsprojekt, samt observationer från möten och konferenser. 

 

Sekundära källor i studien består av vetenskapliga artiklar och böcker om Knowledge 
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Management och agil systemutveckling. Samt interna dokument från Trafikverket gällande deras 

arbetsmetoder.  

2.2.2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket ligger som grund för min fallstudie. Källorna består främst utav 

vetenskapliga artiklar, men även doktorsavhandlingar och böcker för att tillsammans uppnå hög 

trovärdighet. Dessa har hittats genom KTH Primo och Google Scholar:s databaser. 

Litteratursökning har skett löpande under hela studiens gång i enlighet med det växelverkande 

arbetssättet mellan induktiv och deduktiv metod. Jag måste även poängtera att p.g.a. den 

begränsade tiden för studiens genomförande kan inte min litteratursökning anses vara 

heltäckande. Det kan därför finnas ytterligare aspekter viktiga för kunskapsöverföring som jag 

inte har kunnat ta hänsyn till. 

 

Teorin är tematiskt indelad i två separata delar, projektledningsteori och Knowledge 

Management-teori. Dessa ämnen överlappar varandra till viss del men genom att separera dem, 

uppnås fördelen att samma fenomen undersöks från två olika perspektiv. Projektledningsteori är 

viktig för studien eftersom frågeställningen rör kunskapsöverföring inom agila 

systemutvecklingsprojekt. Knowledge Management är relevant eftersom kunskapsöverföring är 

en stor aspekt inom detta ämne. 

2.2.3 Intervjuer 

I följande avsnitt kommer jag att förklara viktiga teoretiska begrepp vid genomförande av 

intervjuer. Syftet är att underlätta förståelsen för hur jag gick till väga med mina intervjuer. 

Intervjuer har valts som primär metod för datainsamling därför att jag behöver förstå och 

kartlägga hur kunskapsöverföring sker bland medarbetarna. Intervjuer gör det möjligt att fånga 

upp tankar, reflektioner och åsikter som kan förklara personernas handlingar (Rowley, 2012). 

Intervjuer möjliggör att mycket information kan fångas in av personer på kort tid (Merriam, 

1994). Detta är nödvändigt för mig på grund av den korta tiden för studiens genomförande samt 

min begränsade möjlighet att kunna medverka och observera. 

Intervjufrågor kan delas in i öppen eller sluten form. Öppna frågor kan besvaras på valfritt sätt. 

Slutna frågor tvingar den intervjuade att välja ett alternativ från ett begränsat urval (Collis & 

Hussey, 2009). Omfattningen av vilken typ av frågor som använts beror på om jag valt ett 

strukturerat eller ostrukturerat tillvägagångssätt. 

 

Det finns tre olika strukturer av intervjuer: strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade 

(Bryman, 2001; Rowley, 2012). Strukturerade intervjuer har endast slutna frågor och är därför 

bättre lämpade för kvantitativ analys. En ostrukturerad intervju är inte definierad före intervjun. 

Istället kommer frågorna att baseras på ett ämne eller fråga, och vara mestadels öppna. Intervjun 

kommer att utvecklas gradvis under intervjutiden och detta ger intervjuaren möjlighet att anpassa 

frågorna och ställa följdfrågor som kan leda till djupare kunskap. Nackdelen med denna metod är 
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att intervjun blir svår att kontrollera vilket kan leda till att kunskap uppnås inom fel område. Det 

blir svårt att se helheten och att kunna jämföra intervjuer mot varandra. En semi-strukturerad 

intervju är en kombination av de tidigare nämnda, med några förberedda frågor och även 

möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

Mina intervjuer var semi-strukturerade med omväxlande öppna och slutna frågor. Semi-struktur 

passade studien bra eftersom jag hade ett teoretiskt ramverk som jag ville undersöka på 

Trafikverket och därför behövde ett strukturerat tillvägagångssätt. Samtidigt kunde jag uppnå 

rikare kvalitativ data genom möjligheten att kunna ställa följdfrågor. 

 

Slutna frågor använde jag för att kunna jämföra teoretiska modeller från teorin med förhållanden 

på Trafikverket. Men för att få inblick i vilka problem som anställda på Trafikverket upplever 

har jag även valt att ha med öppna frågor för att få ta del av specifika händelser och exempel som 

kan underlätta att skapa ett sammanhang. Genom att både ha öppna och slutna frågor tar jag även 

hänsyn till respondenternas olika personligheter. Personer som är högmälda och gillar att berätta 

mycket kan ge mer värdefulla svar på öppna frågor medan lågmälda och tillbakadragna personer 

kan reagera bättre på slutna frågor (Collis & Hussey, 2009). 

 

För att säkerställa kvaliteten på undersökningen finns det flera krav att följa innan intervjuer 

genomförs. Frågorna bör hållas fokuserade och användarvänliga och intervjun bör valideras och 

pilottestas före genomförandet (Panacek, 2008). Respondenten måste kunna få tala så fritt som 

möjligt för att återge sina uppfattningar och oplanerade följdfrågor bör ställas för att kunna 

utveckla respondenters svar (Collis & Hussey, 2009; Rowley, 2012). Egna åsikter och 

antaganden måste iakttas och trängas undan så att inte forskaren leder respondentens svar (Yin, 

2003). Detta har jag försökt åstadkomma genom att grundligt analysera formuleringen av varje 

intervjufråga. Intervjuguiden har sedan reviderats allt eftersom intervjuerna genomförts och jag 

har försökt att hålla ett öppet sinne vid intervjuernas genomförande. 

 

Respondenterna har fått se intervjufrågorna några dagar i förväg så att de vet vad innehållet 

kommer att handla om. Under intervjun har respondenten tillgång till sitt eget exemplar av 

intervjumallen. Detta för att öka förståelsen av frågorna genom att respondenten inte enbart 

behöver lyssna utan även kan se frågorna och därmed kan koppla in flera sinnen (Fleming, 

2001). 

 

Först genomfördes en ”för-intervju” med en projektmedlem på Trafikverket. Syftet var att få en 

övergripande inblick i organisationen, för att därefter kunna vidareutveckla frågorna och gå in 

mer på djupet med övriga intervjuer. 

 

Eftersom mervärdet av information minskar ju fler intervjuer som genomförs, valde jag att 

undersöka problemet från flera olika perspektiv genom att inkludera flera olika roller. Totalt 
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intervjuade jag tio personer på Trafikverket; fem projektledare, fyra projektmedlemmar och en 

mellanchef. I Bilaga 3 finns en tabell över samtliga intervjurespondenter.  

 

Efter att fallstudien på Trafikverket var genomförd utfördes ytterligare tre intervjuer med 

personer som kan ses som experter inom agil projektledning. Detta gjordes för att kunna 

diskutera och analysera resultat från Trafikverket för att därmed kunna få ännu djupare insikt 

kring frågeställningen. Jag har valt att publicera deras namn eftersom de är helt opartiska och 

inte har någon relation till Trafikverket. Det finns således ingen risk att de skulle förvränga sina 

svar om de publicerades. Samtliga tre medlemmar gick med på att bli publicerade. 

 

Expert 1: Henrik Kniberg, IT entreprenör & Lean/Agil coach för IT-företag. Har skrivit flera 

böcker om agila metoder. Har även arbetat som konsult åt flera agila systemutvecklingsföretag 

som Skype och Spotify. 

 

Expert 2: Tomas Gustavsson, universitetsadjunkt inom projektledning på Karlstads Universitet. 

Har arbetat som konsult inom IT och projektledning och skrivit flera böcker om agila metoder. 

 

Expert 3: Carl Wikefeldt, arbetar som Chief Technical Officer på Diabetes Tools. Expert inom 

agil systemutveckling och har bl.a. gästföreläst om agila metoder på KTH. 

 

Samtliga intervjuer varade i omkring en timme. Intervjuguiderna finns bifogade i slutet av 

rapporten som bilaga 1 och bilaga 2. Eftersom syftet var att få kvalitativ data har intervjufrågorna 

kontinuerligt uppdaterats inför senare intervjuer. Därför finns inte alla frågor bifogade, utan 

endast de vanligast förekommande. 

2.2.4 Observationer 

Observationer är en metod för att samla in data genom att iaktta och registrera människors 

beteenden. För hermeneutiska studier bör dessa ske i den naturliga miljön (Collis & Hussey, 

2009). 

Observationer har valts som sekundär metod av datainsamling därför att detta är ett bra sätt att få 

direkt inblick i verksamheten och få ta del av kunskap som inte kan uppnås genom intervjuer på 

samma sätt. Nackdelen med intervjuer är den begränsade tiden och att det inte speglar vardagliga 

situationer i den naturliga miljön. Intervjusvar kan ofta påverkas av respondentens position och 

agenda, bristande minne av händelser, frågor som är dåligt formulerade eller att respondenten ger 

ett svar som den tror att intervjuaren vill höra (Collis & Hussey, 2009). Därför fungerar 

observationer som ett bra komplement till mina intervjuer. 

 

Vid observationer bör man vara uppmärksam på möjligheten för Hawthorneffekten att uppstå. 

Detta innebär tendensen för personer att uppträda annorlunda vid vetskapen om att de blir 

observerade (Chiesa & Hobbs, 2008). Dock ämnade inte mina observationer att helt sonika 
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utvärdera medlemmarna. Ämnet jag undersöker berör organisationen mer direkt än 

medarbetarna, varför jag bedömde det som en liten risk att de skulle ändra sitt beteende. 

 

I denna studie genomförde jag icke-deltagande observationer på ett dagligt scrummöte, en 

sprintgranskning, ett retrospektivmöte och ett Communties of Practice (se avsnitt 3.2 och 4.4.7 

för förklaring av dessa termer). Icke-deltagande innebär att jag inte var involverad på något sätt 

utan endast iakttog. 

 

Utöver detta har flera informella deltagande observationer skett genom mejlväxlingar och 

diskussioner, främst med min handledare på Trafikverket. 

2.2.5 Interna dokument 

En del interna dokument från Trafikverket har analyserats för att få förståelse för organisationen. 

Dessa omfattar företagets projektledningsmodell, organisationsstruktur, slutrapporter, utlägg från 

en blogg på intranätet samt dokument för hur agila arbetsmetoder bedrivs. 

 

2.2.6 Analys av data 

För att genererad teori vid fallstudier ska bli konsekvent med empiri, bör insamling av empiri 

och analys överlappas av varandra (Eisenhardt, 1989). Detta arbetssätt synliggör om 

datainsamlingen bör vidareanpassas, genom att ändra intervjufrågor eller val av respondenter. 

Anpassningen möjliggör i sin tur att tillfälligheter som dyker upp kan utnyttjas för att uppnå 

djupare insikt. 

 

Därför har jag analyserat empirisk data kontinuerligt allteftersom intervjuer och observationer 

genomfördes. Det har medfört att jag kunnat avgränsa problemområdet och komplettera med ny 

teori där det behövts. Inför kommande intervjuer har därmed frågorna omarbetats för att nå 

djupare insikt. 

 

Analysen av data har skett genom att kategorisera den tematiskt utifrån de ämnen och främst 

nyckelfaktorer inom Knowledge Management som mitt teoretiska ramverk utgått ifrån. 

Tematiseringen förenklade arbetet att kunna hitta mönster och samband relaterade till teorin. 

 

För att höja trovärdigheten rekommenderar Collis & Hussey (2009) att man under analysfasen 

diskuterar resultat och slutsatser med respondenter för att se deras reaktioner och åsikter. Detta 

har jag gjort kontinuerligt, främst med min handledare tillika intervjurespondent från 

Trafikverket. Detta har varit värdefullt för att kunna tolka vad dessa slutsatser innebär för 

företaget. 

 

Jag har valt att presentera empiri och analys tillsammans i ett gemensamt kapitel. Orsaken är dels 

att jag genomlöpande analyserat empiri och därefter samlat in ny empiri. Därmed blir det mer 
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logiskt att hålla ihop dessa två delar. Dessutom hoppas jag även kunna minska upprepningar med 

detta upplägg, vilket bidrar till en mer läsvänlig rapport. Eftersom min studie är hermeneutisk 

behövs inte empiri redovisas separat, vilket är nödvändigt i positivistiska studier. 

 

2.3 En kritisk granskning av studiens metod 
Detta avsnitt kommer att granska de metodval jag gjort. Jag kommer att diskutera studiens 

trovärdighet, generaliserbarhet och etiska aspekter. 

2.3.1 Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier för att säkerställa hög kvalitet av en studie. Dessa 

begrepp gäller dock främst för positivistiska studier (Collis & Hussey, 2009). 

 

Validitet innebär att studien undersöker det som var ämnat från början. Detta är viktigt för att 

kunna bevisa eller falsifiera en förutbestämd hypotes. Vid denna studie har problemområdet till 

viss del ändrat karaktär under studiens gång allteftersom insamlad empiri resulterat i nya 

upptäckter. Det har medfört att även teorival behövt revideras, vilket innebär att 

validitetsbegreppet inte går att tillämpa.  

 

Reliabilitet innebär att resultaten kan upprepas om en ny oberoende studie genomförs. Detta är 

inte heller relevant eftersom studiens syfte är att belysa ett unikt fall och därför går det inte att 

uppnå samma resultat flera gånger (Collis & Hussey, 2009). 

 

Hermeneutiska studier ska istället sträva efter att uppnå hög trovärdighet och integritet (Collis & 

Hussey, 2009). Johansson Lindfors (1993) beskriver tre kriterier för att uppnå detta: giltighet, 

intersubjektivitet och överförbarhet.  

 

Giltighet innebär att tillräckligt med data insamlats för att genererade teorier kan anses vara 

trovärdiga (Johansson Lindfors, 1993). Detta har jag försökt åstadkomma genom att ha använt 

flera insamlingsmetoder, intervjuat personer ur flera yrkesroller och utfört intervjuer tills jag 

upptäckt en viss mättnad inom olika områden. Intervjuinspelningarna har lyssnats igenom och 

viktig data har transkriberats. För att öka validiteten har en sammanfattning skrivits av varje 

intervju. Denna har, inom några få dagar efter intervjugenomförandet, mejlats till respondenterna 

så att de har haft möjligheten att verifiera att jag tolkat respondentens svar på ett korrekt sätt. Av 

totalt 13 intervjuer svarade 11 utav respondenterna och gav feedback på mina tolkningar. 

 

Intersubjektivitet innebär att läsare ska kunna förstå mitt ställningstagande (Johansson Lindfors, 

1993). Därför är det viktigt att redogöra mina föreställningar och referensramar som påverkar hur 

jag tolkat data. Detta har jag försökt åstadkomma genom att argumentera för mina 

ställningstaganden samt uppvisa full transparens genom att så utförligt som möjligt beskriva hela 

processen för studiens genomförande. 
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Ytterligare en aspekt som är viktig för att visa transparens är att redogöra för min förförståelse, 

eftersom detta kan påverka mina tolkningar av data (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2003). Jag 

har före studiens genomförande inte haft någon erfarenhet om systemutveckling. Jag har tidigare 

läst en kurs på KTH som överskådligt behandlat agila projektledningsmetoder och en annan kurs 

där jag skrivit ett arbete inom Knowledge Management. 

 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna generaliseras till andra situationer. 

Däremot behövs inte ett representativt statistiskt urval av respondenter göras, som i fallet för 

positivistisk generalisering (Collis & Hussey, 2009). Thunman och Wiedersheim-Paul (2003) 

menar att i en kvalitativ studie kan inte författare definiera generaliserbarheten. Författare ska 

endast presentera sina resultat och så tydligt som möjligt redogöra för forskningsprocessen för 

hur dessa resultat har uppnåtts. Rapportens läsare får sedan avgöra generaliserbarheten av 

resultaten. Mitt mål har därför varit att denna studie ska kunna generaliseras till liknande miljöer, 

dvs. andra företag som bedriver systemutveckling med agila metoder. En möjlig brist för det 

valda fallföretaget är att agila arbetssätt är nytt för flera projekt, vilket möjligen kan ha påverkat 

studiens resultat. Trafikverket är alltså inte en fullt mogen organisation när det kommer till agila 

arbetssätt och jag tror att organisationer som arbetat med agila metoder under en längre tid har 

kunnat optimera sina arbetsprocesser mer. Dock anser jag inte att detta har påverkat mina fynd 

till någon betydande del, eftersom jag diskuterade fallstudiens resultat med personer som arbetat 

länge med agila metoder. Detta var en stor anledning till att jag utvidgade fallstudien genom att 

utföra ytterligare tre djupintervjuer med oberoende personer. På detta sätt stärks trovärdigheten i 

slutsatser och möjligheten att kunna generalisera resultaten utökas. 

 

Triangulering innebär att flera olika källor, utredare, forskningsmetoder eller teoretiska 

perspektiv används för att undersöka samma fenomen (Denzin, 1970). Triangulering är viktigt 

framför allt för att minska sannolikheten för att data blir partisk. Detta har jag försökt 

åstadkomma genom att varje ämne i teoristudien har undersökts av flera olika oberoende 

författare. Datainsamlingen har skett med hjälp utav både intervjuer och observationer. 

Intervjuerna har i sin tur genomförts med flera projektledare och även flera projektmedlemmar 

för att få perspektiv från två olika håll på samma problem. Observationer har genomförts för att 

komplettera intervjusvaren. Om mina personliga iakttagelser från observationer är i samma linje 

som intervjuade respondenters svar, ökar trovärdigheten för intervjuerna. 

 

Jag valde det hermeneutiska perspektivet för min studie, vilket medför både för- och nackdelar. 

Kvalitativa studier har nackdelen att dataintegriteten samt reliabiliteten är låg. Dataintegritet 

innebär saker som påverkar fel och partiskhet i resultaten (Collis & Hussey, 2009). Den största 

risken för mig var således att ha partiska bedömningar från intervjudata eftersom jag tolkade 

respondenternas svar och kan ha förutfattade meningar. Jag försökte undvika subjektivitet i 

intervjuer genom att skriva frågorna på ett sätt att en viss sanning inte kunde antas. Jag försökte 
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undvika att leda respondenterna åt något håll. Dock var det svårt att utesluta detta helt och hållet, 

eftersom syftet med intervjuerna var att uppnå en dialog för att kunna få fram kvalitativ data. 

Därför behövde jag ställa följdfrågor som ibland påverkade respondenterna. 

 

Ett sätt att stärka trovärdigheten i resultaten är att citera korta samtal och utdrag från intervjuer 

som bevis (Collis & Hussey, 2009). Därför innehåller empiri- och analyskapitlet många citat från 

intervjuerna. Dessa citat är verifierade av intervjurespondenterna i och med att de fick godkänna 

mina transkriberingar. 

 

En stor nackdel som gällde både observationer och intervjuer är att jag genomförde dessa ensam. 

I mina observationer hade jag haft stor nytta av att ha en kollega som hade kunnat verifiera att 

mina tolkningar stämde överens med hans/hennes tolkningar. Eller om vi hade uppfattat saker 

och ting olika kunnat diskutera varför det blev så. 

 

Att ha två personer närvarande vid intervjuerna hade också underlättat mycket. Då hade ena 

personen kunnat fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor medan den andre antecknat. För att 

komma runt detta problem valde jag att spela in varje intervju och inte anteckna någonting. Det 

medförde att jag kunde koncentrera mig på att lyssna på respondenten mer. En potentiell nackdel 

med detta är att respondenten kan känna sig obekväm att svara när allt som sägs spelas in, vilket 

i sin tur kan förvränga svaren (Collis & Hussey, 2009). För att minska detta problem betonade 

jag för alla respondenter att de är anonyma. 

 

Anonymiteten av intervjuerna är också ett sätt att få ärligare och mer vågade svar, vilket ökar 

validiteten samt för att minska läsarens eventuella förutfattade meningar om resultaten (Collis & 

Hussey, 2009; Yin, 2003). 

 

2.3.2 Etiska aspekter 

Det finns fyra etiska principer som måste tas hänsyn till när man bedriver forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att man måste informera berörda personer om studiens syfte. För att 

uppnå detta har jag berättat och visat skriftligt för varje intervjurespondent vad studien syfte är. 

Respondenterna har fått se en intervjumall med beskrivning av studiens syfte några dagar innan 

intervjutillfället. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenter måste frivilligt få bestämma om de vill medverka. 

Detta har uppnåtts genom att alla respondenter fått bestämma om de vill medverka samt om de 

kunnat tänka sig att bli inspelade.  
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Konfidentialitetskravet innebär att etiskt känslig informationen inte ska kunna identifieras. För 

att uppnå detta har varje respondent på Trafikverket anonymiserats. En del citat som jag bedömt 

att det funnits en risk för att avslöja respondentens identitet har jag tagit bort. De tre utomstående 

respondenterna fick frivilligt välja om de ville vara anonyma eller ej och samtliga föredrog att bli 

publicerade. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat intervjumaterial inte får användas till annat ändamål än 

forskningens syfte. Jag har tagit hänsyn till detta genom att förstöra alla inspelade intervjusamtal 

efter att intervjuerna blivit transkriberade. 
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3. Projektledningsmetodik inom agil systemutveckling 
Jag har valt att strukturera upp studiens teori i följande två huvudämnen:  

 Projektledningsmetodik inom agil systemutveckling 

 Knowledge Management-teori 

Tillsammans utgör dessa två ämnen det teoretiska ramverk som ligger som grund för den 

genomförda fallstudien. Dessa ämnen överlappar varandra till viss del. Dock valde jag att 

separera dem i två kapitel för att skapa en mer överskådlig och lättläst struktur. I detta kapitel 

redogörs den första delen av teorin.  

 

3.1 Agil systemutveckling 
Agil systemutveckling utvecklades först som en reaktion mot traditionella linjära 

systemutvecklingsmodeller. Traditionell projektledning följer en viss ordning och framstegen 

kan ses som ett flöde nedåt, därav kallat vattenfallsmodellen. Faserna är: förberedelse/krav, 

design, implementering, verifiering/test och underhåll. Nästa fas kan inte påbörjas förrän 

föregående är helt klar. Det är inte heller möjligt att gå tillbaka till föregående fas för att göra 

ändringar. Problemet med dessa metoder är att det blir svårt att hantera förändringar. Det är 

sällan ett projekt kan följa alla steg som planerat och det kan ofta vara svårt för kunden att 

specificera alla krav i detalj från början. Tanken med agila metoder är att hantera dessa problem 

genom att vara mer flexibel (Karlsen, Hagman & Pedersen, 2011). 

 

Det finns ett antal systemutvecklingsmodeller som följer den agila ramen. Scrum, Extrem 

Programmering (XP) och Kanban är några av de mest framgångsrika modellerna (Kniberg, 2007 

& 2011). Gemensamt för alla är att de följer de fyra övergripande principerna vid utveckling av 

IT-lösningar, kallat agila manifestet (Cockburn, 2002). Detta manifest presenteras återigen 

nedanför.  

 

1. individer och interaktioner  framför  processer och verktyg 

2. fungerande mjukvara   framför  omfattande dokumentation 

3. kundsamarbete   framför  kontraktsförhandlingar 

4. Svara på förändringar   framför  att följa en plan. 

 

Även om det finns värde i kriterierna till höger ska de vänstra alltid prioriteras före. Det första 

kriteriet innebär i princip att man ska fokusera på informellt samarbete mellan samtliga 

intressenter och att projektmedlemmarna har ett ansvar att anpassa processer och verktyg till sitt 

specifika projekt. Den andra principen innebär att man inte ska börja dokumentera för 

omfattande förrän mjukvaran faktiskt fungerar eftersom det primära målet med ett 

systemutvecklingsprojekt är att ta fram en IT-lösning, inte ett dokument.  Tillsammans skapar 
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dessa principer grunden för att kunna arbeta flexibelt. 

 

Det som kännetecknar de agila modellerna är enkelhet, ett nära samarbete mellan utvecklarna 

och kunden samt korta iterationer. Det senare innebär att man levererar en liten produkt redan 

tidigt som kan byggas på och förbättras steg för steg i varje etapp. Detta underlättar arbetet 

eftersom det ofta är svårt att kunna se slutprodukten från början både för produktägare och 

projektgrupp (Levy & Hassan, 2009). 

 

Det finns mycket likheter mellan Lean och agila principer. Exempelvis används ofta Kanban 

inom agil utveckling, som är ett verktyg taget från Lean för att visualisera flödet, begränsa 

mängden pågående arbete och för att mäta och hantera cykeltider (Kniberg, 2011). 

 

Det råder delade meningar kring applicerbarheten av agila metoder. Boehm och Turner (2003) 

menar att metoden generellt bör undvikas i utvecklingen av verksamhetskritiska program där fel 

och buggar kan få katastrofala följder, eftersom dessa typer av system behöver en grundlig 

undersökning av hela systemet innan leverans till kund. Dock finns det empiriska exempel på 

stora och kritiska projekt som framgångsrikt utnyttjat agila metoder (Kniberg, 2011). 

3.1.1 Scrum 

För att bättre kunna förstå de agila arbetssätten kommer jag att beskriva dem utifrån metoden 

Scrum. Det finns flera orsaker till att jag valt just Scrum. Scrum utmärker sig från andra agila 

metoder genom att det är ett ramverk snarare än metodologi (Schwaber & Sutherland, 2011). Det 

föreskriver inga specifika operativa processer och verktyg utan är tänkt att vara ett hjälpmedel 

för hur man kan leda projekt. Därför kan man i Scrum tillämpa arbetsverktyg ifrån andra 

modeller som XP och Kanban och därmed skräddarsy metoden för sin organisation (Kniberg, 

2007 & 2011). Således anser jag att studiens resultat även kan gälla för organisationer som 

tillämpar andra metoder än Scrum. Denna filosofi samstämmer fullständigt med det agila manifestet 

och är en anledning till att Scrum blivit den mest populära agila metoden bland företag (Cervone, 

2011). Även på Trafikverket utgår agil systemutveckling mestadels utifrån Scrum (Eriksson, 

2011). 

Roller i Scrum 

För att förklara Scrum ska jag först beskriva de tre centrala rollerna som ingår i metoden: teamet, 

scrummästaren och produktägaren (Schwaber & Sutherland, 2011).  

 Scrum-teamet, dvs. projektgruppen, bör bestå av 5-9 personer. Denna storlek är lämplig 

för bästa möjliga gruppdynamik. Gruppen är tvärfunktionell för att täcka så mycket som 

möjligt av kompetensbehovet (normalt systemutvecklare, programmerare, testare etc). 

Gruppen organiserar och detaljplanerar själv sitt arbete. Syftet med en tvärfunktionell och 

självstyrande grupp är att göra den ansvarstagande och högproduktiv. 
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 Scrummästaren skulle kunna jämföras med projektledaren i traditionella 

projektledningsmetoder. Skillnaden är att scrummästaren inte direkt ska leda gruppen 

utan ha mer en coachande roll, eftersom gruppen ska kunna leda sig själv. 

Scrummästaren ansvarar för att gruppens arbetsprocess fungerar, ser till att röja undan 

eventuella hinder för systemutvecklarna samt att kontinuerligt följa upp gruppens 

framsteg. 

 Produktägaren ansvarar för produkten som ska utvecklas samt alla krav som ställs på 

den, dvs. vad som ska byggas och när det ska byggas. Det innebär att produktägaren 

representerar alla intressenter i projektet gentemot scrum-teamet för att klargöra kraven 

och deras inbördes prioritet. En central arbetsuppgift är att löpande samla in, 

dokumentera och prioritera krav. Det är viktigt att produktägaren ständigt är tillgänglig 

för projektgruppen och har både organisatoriskt och ekonomiskt mandat för att kunna 

fatta beslut och för att undvika att systemutvecklingsaktiviteter blir väntande. 

 

Figur 1 (nedan) illustrerar skillnaden mellan beslutsfattande i agila projekt jämfört med 

traditionella projekt. I följande avsnitt förklaras de moment som ingår i arbetsprocessen utifrån 

Schwaber och Sutherlands (2011) ramverk för Scrum. 

 

Figur 1: Skillnaderna i beslutsfattande i agila projekt gentemot traditionella projekt (omarbetad efter 

Gustavsson, 2011). 
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Produktbacklogg 

Grunden för varje projekt är en "produkt backlogg" som innehåller alla specifikationer från 

produktägaren i prioritetsordning. Arbetet inleds med en öppen dialog mellan deltagarna och 

produktägaren för att klargöra behov och prioritet. Detta utgör också ett sätt att förena mål och 

krav för alla i projektet. Även en grov tidsplan görs för varje krav.  

Sprintbacklogg 

Den grova tidsplan för varje krav som gjorts från produktbacklogg är indelade i 

"sprintbackloggar" för att bryta ned de mer allmänna kraven in i mindre och mer koncisa 

uppgifter som skall utföras under sprinten.  

Sprint 

Själva utvecklingsarbetet sker i så kallade sprintar. När alla krav är tydliga och varje team vet 

vad de ska göra, kan sprinten påbörjas. Det börjar med en kort planeringsfas. En sprint varar 

mellan 2-30 dagar och gruppen fokuserar enbart på att utföra uppgifterna definierade i backlogg. 

Om produktägaren kräver ändringar i kraven under sprinten, kommer dessa förändringar att 

skjutas upp till nästa sprint för att den nuvarande ska förbli effektiv.  

Dagligt scrummöte 

Varje dag sker ett 15 minuter långt möte, normalt framför en ”Scrum-board”, i grund och botten 

en white board med uppgifter, planering, statusrapporter etc. Dessa kortmöten är till för att 

kontrollera status för teamet, men också för att informera de andra i laget vilka uppgifter man för 

närvarande håller på med och vilka problem man står inför. Detta görs genom att på mötet svara 

på tre frågor:  

 Vad har du gjort sedan förra kortmötet? 

 Vad ska du göra fram tills nästa kortmöte? 

 Vad hindrar dig från att utföra dessa uppgifter? 

Sprintgranskning 

Den sista delen av sprinten är en demonstration av utfört arbete. Detta är främst riktat mot 

produktägare och chefer men även kunder. En lyckad sprint ska resultera i en testad, fungerande 

och presentabel produkt som representerar de färdiga uppgifterna. Om så inte är fallet, kommer 

alla oavslutade uppgifter skjutas tillbaka på produkt backloggen. 

 

Sprintgranskningar bör även hållas öppna för övriga medlemmar på avdelningen genom att 

exempelvis presentera dem i cafeterian (Kniberg, 2007). På så sätt kan övriga medlemmar i 

organisationen få reda på vad som händer i projektet. 
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Sprint retrospektiv 

Efter varje sprint ser teamet över sitt arbete ifall det kan finnas några förbättringar i dess sätt att 

arbeta. Att genomföra löpande erfarenhetsmöten under projektets genomföringsfas möjliggör 

korrigering av misstag under projektets förlopp (Gustavsson, 2011). Ofta sker en ökning av 

effektivitet när gruppen har genomgått ett par sprintar (Schwaber & Sutherland, 2011). 

 

Schwaber & Sutherland (2011) menar att erfarenhetsmötet bör hållas kort och effektivt för att 

inte riskera att bli en belastning. Lämplig möteslängd är 30-60 minuter och frågor att svara på är: 

vad har gått bra? och vad kan förbättras? Kniberg (2007) däremot rekommenderar att dessa 

möten bör vara i 1-3 timmar, beroende på hur mycket diskussion som uppkommer. 

 

Gustavsson (2011) föreslår att medlemmar skriver individuella förslag för att undvika 

gruppåverkan. Förslag ska skrivas konkret och specifikt och utseende av syndabockar bör 

undvikas för att undvika risk för konflikter (Jansson & Ljung, 2004). 

 

Även om retrospektiv är tänkt att förbättra arbetsprocessen för det egna projektet kan dessa även 

utnyttjas för att sprida kunskap till andra projekt. Kniberg (2007 & 2011) rekommenderar 

antingen att en kort retrospektivrapport skrivs för varje projekt (Kniberg, 2007), alternativt att en 

extern medlare leder retrospektivmötet. Exempelvis att scrummästaren för projekt A leder 

retrospektivet för projekt B osv. Detta skapar variation och nya insikter över hur dessa möten kan 

ledas (Kniberg, 2011). 

Figur 2 (nedan) visar en sammanfattande bild över hela scrumprocessen. 

 

Figur 2: Övergripande bild över Scrumprocessen (omarbetad efter Gustavsson, 2011). 
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Scrum i stora projekt 

Scrum är lämpligt för team på omkring sju personer. Vid stora projekt med många fler 

medlemmar bör man dela upp projektet i mindre delprojekt. Dessa bör koordineras med hjälp av 

en teknik kallad ”Scrum av Scrum”, vilket betyder att någon medlem från varje projektgrupp 

ingår i en högre nivå av Scrum som träffas i egna dagliga scrummöten för att upprätthålla 

kommunikationen mellan undergrupperna (Kniberg, 2011). 

 

3.2 Utvärderingar 
Eftersom utvärderingar, efter avslutade projekt, är en viktig process för att kunna återanvända 

kunskap från tidigare projekt, har jag valt att undersöka teori kring detta mer ingående.  

 

Varje projekt bör avslutats med en utvärdering av resultat, process och erfarenheter, för att kunna 

föra kunskap vidare till nya projekt (Longman & Mullins, 2004). Detta gäller även de projekt 

som avbrutits i förtid p.g.a. olika anledningar (Jansson & Ljung, 2004). Genom att ställa frågor 

som: vad gick bra och mindre bra?; vad ska vi lära oss av detta?; vilka styrkor och svagheter 

finns bland oss?; vad ska vi göra annorlunda nästa gång? skapas en viktig process för att kunna 

införa åtgärder inför framtida projekt och därmed undvika att samma misstag upprepas 

(Longman & Mullins, 2004). 

 

Tidsbrist är en vanlig orsak till att utvärderingar inte genomförs. Om företagskulturen gjort att 

effektivitet och produktivitet värderas före kunskapsöverföring kommer folk inte att ha tid med 

att överföra kunskap (Ahmed et al., 2002; Karlsen et al., 2011). 

 

Gustavsson (2011) menar att hela projektgruppen, inklusive produktägare, bör delta för att 

sammanställa en slutrapport med samlade erfarenheter under projektets förlopp. Ett vanligt 

problem är att slutrapporten blir alltför omfattande, vilket resulterar i att ingen läser den. 

Rapporten bör därför fattas så kort som möjligt. Frågor att ställa sig är: vad som behöver 

nedtecknas, i vilket syfte och vem den tänkta läsaren är (Jansson & Ljung, 2004). 

 

Om slutrapporten enbart arkiveras i en pärm är risken stor att ingen läser den och att arbetet då 

blir en onödig slöseri av resurser (Gustavsson, 2011). En metod att öka användandet av 

utvärderingsrapporten är att presentera resultatet för hela avdelningen på företaget eller 

åtminstone publicera den på intranätet. Enligt Cockburn (2002) bör dokumentation enligt de 

agila principerna vara ”just enough” och ”barely sufficient” eftersom kommunikation ska 

prioriteras före. Gustavsson (2011) föreslår följande fem punkter för innehållet av en lättviktig 

agil slutrapport: 

 Tre viktigaste erfarenheterna av hela projektet 

 Erfarenheter av arbetsprocessen 
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 Tidstjuvar 

 Externa händelser som påverkade resultatet 

 Åtgärder inför nästa projekt 

 

Ett avslutat projekt kan ge upphov till ”post-project depression” som innebär att medlemmar inte 

känner sig behövda längre och förlorar sin identitet när man inte tillhör ett projektteam längre 

(Tonnquist, 2012). Det kan leda till att motivationen minskar för övriga arbetsuppgifter. Att få ett 

riktigt avslut, genom exempelvis en liten fest där medlemmar erkänns för sin prestation, hjälper 

de anställda att bearbeta slutet och gå vidare (Jansson & Ljung, 2004). Tonnquist (2012) 

rekommenderar att feedback bör ges till alla medlemmar av projektet, även de som endast varit 

delaktiga en kort tid.  

 

3.3 Hur kunskapsöverföring i agil systemutveckling särskiljer sig från 

traditionell systemutveckling 
Detta avsnitt kartlägger de fördelar och nackdelar agila metoder har när det kommer till hur 

kunskap överförs. Det är viktigt för att förstå hur Knowledge Management kan anpassas till agila 

metoder.  

 

Traditionell systemutveckling (enligt vattenfallsmodellen) har en stor fördel i att individuell 

kunskap omvandlas till kollektiv kunskap för hela organisationen genom dokumentation. Det 

innebär att om personal lämnar företaget är risken mindre för att information går förlorad. Agila 

metoder kompenserar för minskningen av dokumentation och annan explicit kunskap genom att 

uppmuntra mycket direkt kommunikation och samarbete när det är möjligt, så att den tysta 

kunskapen inom projektgruppen utnyttjas (se avsnitt 4.2 för förklaring av tyst respektive explicit 

kunskap). Detta kan fungera bra i mindre projekt, men kan innebära problem i stora projekt med 

spridda medarbetare där direktkontakt inte är möjlig (Chau et al., 2003). 

 

En av de fyra grundprinciperna i agila manifestet är ett starkt fokus på kundsamarbete. När det 

gäller kravspecifikation, förespråkar agila metoder för mycket kundinvolvering i utvecklingen, 

via exempelvis gemensam designutveckling, fokusgrupper och kunder på plats vid utvecklingen. 

Traditionell utveckling hämtar in alla krav innan någon design och utveckling påbörjas. Således 

sker sällan kontinuerlig kontakt med kunder för att få feedback på projektarbetet, vilket leder till 

större risk för missförstånd och att slutprodukten inte uppfyller kundens önskemål. En orsak till 

detta är att kundens önskemål ofta är tyst kunskap som är svår att uttrycka explicit. Genom att ha 

kontinuerlig kundkontakt kan systemutvecklarna få uppleva vad kunderna upplever och på så sätt 

ta del av den tysta kunskapen (Levy & Hassan, 2009). 

 

När det gäller utbildning använder traditionella metoder ofta formella utbildningar. Fördelen är 

att dessa kan standardiseras och appliceras för en större organisation. Agila metoder tillämpar 
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informell utbildning. Ofta i form av parprogrammering där två personer sitter tillsammans och 

designar och testar. Detta sätt har fördelen att utbildning och arbete sker samtidigt, vilket sparar 

tid och resurser. Dock kan det sakta ner produktiviteten av arbetet eftersom den erfarne måste 

träna nybörjaren. Fokus ligger återigen på tyst kunskap och det är viktigt att medlemmarna kan 

kommunicera bra så att kunskap sprids och konflikter inte uppstår (Chau et al., 2003). 

 

Kontinuerlig förbättring hos projekten skiljer sig också åt mellan de olika metoderna. I agila 

metoder sker retrospektiv efter varje sprintcykel och efter avslutat projekt. Dessa hjälper dock 

endast intra-projekt lärande och sprider inte kunskapen till resten av organisationen, vilket kan 

leda till att projektet blir en ö av kunskap. Traditionella metoder använder liknande retrospektiv 

fast mer sällan, vanligtvis efter större milstolpar. Däremot finns en extern grupp närvarande som 

dokumenterar erfarenheter och uppdaterar processerna för alla projekt i organisationen. 

Erfarenheter kan därmed lättare spridas vidare till övriga projekt (Karlsen et al. 2011). 

 

Agila metoder tillämpar tvärfunktionella projektgrupper till skillnad från traditionella metoder 

som använder rollbaserade grupper. Tvärfunktionella grupper medför kreativitet och innovation 

(Karlsen et al. 2011). Det medför kunskapsöverföring genom face-to-face kommunikation och 

samarbete. Genom att alla medlemmar har kunskaper om andras områden blir det enklare att 

diskutera idéer och problem med varandra. Rollbaserade grupper kan arbeta väldigt effektivt 

men riskerar att bli öar av kunskap. 

 

3.4 Projektkontor 
För att hantera kunskapsöverföringen i ett företag kan ett projektkontor (PK) vara till stor hjälp. 

Därför har jag även valt att undersöka teori kring projektkontor mer utförligt. 

 

Uppgifter för ett PK kan variera till stor grad i olika företag, dels på grund av var funktionen är 

placerad i organisationen och hur stor makt den har, och dels på grund av att det är ett relativt 

nytt fenomen som befinner sig i ständig utveckling och inte har fått någon riktig standard ännu 

(Tonnquist, 2012; Pemsel & Wiewiora, 2013). I många fall har projektkontor misslyckats med 

sin tänkta uppgift och använts i andra syften än från början avsett (Sebestyén, 2005). 

 

I kunskapsspridande syfte kan projektkontor användas för att samla kompetens på ett ställe och 

fungera som en mäklare mellan det specifika projektet och moderorganisationen (Pemsel & 

Wiewiora, 2013). Här följer ett axplock av aktiviteter som projektkontor kan användas till, för att 

gynna kunskapsöverföring: 

 standardisera rapportering och erfarenhetsöverföring 

 matcha rätt projektledare till rätt typ av projekt, baserat på kompetensbehov  

 implementera och administrera en projektmodell  
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 skapa verktyg för planering och hantering av information 

 etablera och administrera en intern databas 

 utbilda projektmedlemmar 

 coacha projektledare 

 tilldela mentorer och administrera mentorskap 

 genomföra projektanalyser och revisioner 

 

Flera författare är oense om vilken beslutsnivå projektkontor bör finnas på. De tre olika 

verksamhetsnivåerna är strategisk, taktisk och operativ. Strategiska beslut fattas av högsta 

ledningen årsvis. Taktiska beslut innebär att omformulera de strategiska planerna till ramar för 

projekt och funktioner. Operativa beslut sker dagligen i projekten. Desouza & Evaristo (2006) 

menar att projektkontor kan finnas på alla tre nivåer. Sebestýen (2005) däremot hävdar att de 

endast bör finnas på taktisk nivå för att kunna bli framgångsrika. Hon menar att syftet bör vara 

att serva projekten med beslut i fyra olika kategorier. Dessa områden är projektens konstruktion, 

resurser, arbetsprocesser och styrning av projektportfölj. 

 

Desouza & Evaristo (2006) har utvecklat en modell för hur företag kan anpassa projektkontor till 

sin organisation och företagskultur. De delar upp projektkontor i två kategorier, nämligen 

administrativa och kunskapsintensiva, som i sin tur ger upphov till fyra olika strategier, se figur 3 

(nedan). 

 

Figur 3: En tolkning av Desouza & Evaristos modell för projektkontorsstrategier (Desouza & Evaristo, 2006). 



 

33 

 

 

Supportern ger ett passivt stöd till projekt, men utan att påverka dem. Stödet omfattar 

administrativ hjälp i form av bl.a. dokumentation och spridning av projektrapporter och 

hantering av databaser. Nackdelen är att tyst kunskap från projekt är svår att fånga.  

 

Kunskapsintensiva projektkontor tar en aktiv roll i att hantera bästa praxis av projektledning, 

kunskapsöverföring mellan projekt och öka projektmognaden. Det finns tre nivåer av 

kunskapsintensiva projektkontor: informationsmanagern, kunskapsmanagern och coachen.  

 

Informationsmanagern har delvis administrativa uppgifter och ansvarar för att följa upp projekt 

och rapportera framsteg. Den hjälper till att samla in och sammanställa information om projekt 

men har ingen beslutsrätt.  

 

Kunskapsmanagern liknar den förra men saknar administrativt ansvar. Denna strategi ansvarar 

för insamling och hantering av bästa praxis och kunskap. Det är en kunskapsbas som erbjuder 

mentorskap och träning. 

 

Coachen är den mest kunskapsintensiva strategin och har mest makt och inflytande. Coachen 

kontrollerar förbättring och utgör ett kompetenscentrum med ansvar för att verkställa 

projektexcellens i organisationen. Det är ett starkt medel för förändring med syfte att övervinna 

motstånd och bana väg för en ny projektmodell. 

 

För redan mogna projektorganisationer är kunskapsintensiva projektkontor lämpligast. 

Administrativa PK rekommenderas till organisationer där projektledning är jämförelsevis 

omogen och har svårt att integrera multifunktionella projekt med sin ledningshierarki (Desouza 

& Evaristo, 2006). 

 

Några kritiska faktorer för att lyckas med implementering av ett projektkontor är tydliga 

rapporteringsvägar och mätvärden för att utvärdera projektkontoret (Desouza & Evaristo, 2006). 

Både Tonnquist (2012) och Sebestyén (2005) rekommenderar att en erfaren och högt uppsatt 

projektledare bör leda projektkontoret. Det är viktigt att projektkontoret har tillräckligt med 

resurser och mandat för att kunna fatta beslut. Pemsel och Wiewiora (2013) nämner tre kritiska 

nyckelfaktorer för att projektkontor ska bli framgångsrika. PK måste underlätta utveckling av 

projektledarens relationer med olika intressenter. Det måste reglera, kontrollera och stödja 

projektledare i sin verksamhet för att säkerställa effektiva kunskapsflöden och det måste coacha, 

förhandla och utbilda för att säkerställa kompetensutveckling. 

 

3.5 Sammanfattning av projektledningsmetodik inom agil systemutveckling 
Agila systemutvecklingsmetoder kännetecknas av fokus på mycket face-to-face kommunikation 

mellan alla intressenter, enkelhet genom frihet från regler och processer, iterativt arbete och nära 
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samarbete mellan utvecklarna och kunden. 

 

Scrum är den vanligaste agila metoden och fungerar som ett ramverk för hur de agila principerna 

kan uppfyllas.  

 

När projekt avslutas bör erfarenheterna leva vidare för att kunna tillämpas i kommande projekt. 

Att genomföra utvärderingar är en viktig process för att kunna ta vara på kunskapen.  

 

Agila metoder har både fördelar och nackdelar när det gäller kunskapsöverföring. Genom att 

känna till dessa, kan företag lättare anpassa KM-initiativ till sin organisation. Nedanför 

summeras för- och nackdelar i en förenklad tabell. 

Fördelar: 

 Mer tyst kunskap genom kommunikation 

 kundsamarbete minskar missförstånd 

 kontinuerlig reflektion & utvärdering 

 tvärfunktionella team främjar kunskapsöverföring 

Nackdelar: 

- mindre explicit kunskap utan dokumentation 

- kunskap sprids inte till resten av organisationen 

- rollbaserade team skulle öka effektivitet 

 

För att kunna hantera kunskapsöverföring kan ett projektkontor vara till stor hjälp. 

Projektkontoret kan genomdriva viktiga organisationsförändringar inom KM som bidrar till en 

kunskapsspridande kultur. Det kan fungera som en mäklare mellan specifika projekt och 

moderorganisationen för att binda ihop öar av kunskap. 

  



 

35 

 

4. Knowledge Management-teori 
 

I följande kapitel redogör jag den andra delen av det teoretiska ramverket. Det består främst utav 

en analys av nyckelfaktorer, inom KM, som är viktiga för att lyckas med kunskapsöverföring. 

4.1 Relationen mellan KM och kunskapsöverföring mellan projekt 
Knowledge Management (KM) definieras som en systematisk process för att samla in, ordna och 

förmedla kunskap till medlemmarna i organisationen så att andra kan använda den för att bli mer 

effektiva och produktiva (Alavi & Leidner, 2001).  

 

Knowledge Management har ökat i betydelse på senare år eftersom värdet i verksamheter i allt 

större utsträckning består av det intellektuella kapitalet, dvs. den interna kunskap som finns 

samlad i verksamheten (Ekman, 1998).  

 

Bresnen et al. (2003) hävdar att KM har en ännu större betydelse i projektverksamheter där 

medarbetarna är uppdelade i fristående projekt och där distansen mellan dem är större än i 

traditionella linjeverksamheter. Projektens specifika natur gör att kunskapsöverföring blir svårt, 

då projektledarnas fokus ligger på att klara tidsmål och krav på produktkvalitet och budget 

istället för kunskapsöverföringsaktiviteter. Projekt utgör nästan en separat organisation där 

arbetet bedrivs väldigt självständigt. Detta leder till att koordinering mellan projekt och därmed 

kunskapsöverföring blir lidande (Pemsel & Wiewiora, 2013). 

 

Fördelar med KM inkluderar återanvändning av befintlig kunskap och att upprepade kostnader 

för att lösa upprepade problem kan undvikas. Det kan påskynda genomförandet av affärsbeslut, 

däribland kortare ledtider och minskade kostnader (Yang, Yeh & Lee, 2010).  

 

Det finns alltså en stark koppling mellan KM och förbättrad kunskapsöverföring i 

projektorganisationer. För att kunna maximera kunskapsöverföring mellan projekt måste både 

projektledning och KM förbättras i företaget.  

4.2 Olika former av kunskap 
För att kunna analysera hur kunskap kan skapas och omvandlas, måste det först begripas. 

Kunskap kan ses utifrån flera olika dimensioner och de viktigaste synsätten presenteras i följande 

avsnitt. 

4.2.1 Tyst och explicit kunskap 

Den mesta forskning inom Knowledge Management bygger på grunderna från Polanyis teori om 

att kunskap bör ses utifrån två dimensioner, tyst respektive explicit kunskap (Gourlay 2006; 

Morgan, 2008). 

 

Tyst kunskap kommer från erfarenhet. Det är kunskap som inte är kodifierad eller nedskriven, 
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exempelvis vanor, antaganden och färdigheter. Det kan ibland vara kunskap som man vet utan att 

tänka på det och som därför är svår att förklara. Det är personligt, subjektivt och svårt att 

överföra (Polanyi, 1966 ur Morgan, 2008; Nonaka, 1994). 

 

Explicit kunskap är kunskap som kan kodifieras eller struktureras på ett formellt och systematiskt 

sätt. Det kan vara ord, bilder eller siffror och kan enkelt spridas till andra anställda inom 

organisationen (Polanyi, 1966 ur Morgan, 2008). 

4.2.2 Hur tyst och explicit kunskap omvandlas 

Nonaka (1994) beskriver fyra olika steg för hur kunskap kan överföras mellan tyst och explicit 

kunskap: socialisering, externalisering, kombinering och internalisering. För effektiv 

kunskapsöverföring bör processer inom alla fyra steg finnas inom organisationen. Se figur 4 

(nedan) för exempel på olika processer organisationer kan tillämpa inom dessa fyra steg. 

 

Figur 4: Exempel på hur organisationer kan arbeta med kunskapsöverföring (omarbetad efter Nonaka, 1994). 

Socialisering kallas den process där tyst kunskap överförs till tyst kunskap för någon annan. Det 

innebär att de anställda sprider kunskap till varandra genom att observera och lära av varandra, 

antingen genom normal konversation eller genom synpunkter. Nackdelen med detta sätt att 

överföra kunskap är att de anställda som kunskapen ska omvandlas mellan måste vara på samma 

plats. Den tysta kunskapen är svår att förmedla till en stor mängd människor, vilket innebär att 

det är svårt att sprida helt inom större organisationer. 

Externalisering beskriver den process där tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. Detta 

kan göras genom att kunskap och erfarenhet från projekt sammanställs i olika databaser eller 
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system. Genom att göra detta, bygger de anställda organisationens kunskapsbas och tillåter 

överföring av den kunskap som finns i databasen. 

 

Kombinering betyder att man använder explicit kunskap för att skapa ny explicit kunskap, 

vanligen med hjälp av möten eller telefonsamtal. Genom att kombinera olika typer av explicit 

kunskap, kan ny kunskap uppstå i viss utsträckning. Ett exempel på detta är när upplevelsen av 

olika enheter inom en organisation sammanställs i en rapport. Rapporten kombinerar kunskap 

och erfarenhet som redan finns i organisationen.  

 

Internalisering kallas den process där explicit kunskap förmedlas till och anpassas av den 

enskilde. Genom att ta del av den tidigare dokumenterade kunskapen, kan individen lära sig om 

aktuella uppgifter. Arbetet kan således utföras snabbare och mer effektivt än tidigare. 

 

4.2.3 Explorerande och exploaterande kunskap 

Explorering innebär att utforska ny kunskap inom nya områden och har ett långsiktigt 

perspektiv. Exploatering innebär att förbättra kunskapen inom befintlig affärsområden och 

generar resultat på ett kortsiktigt perspektiv. Organisationer måste utnyttja båda metoderna för 

hållbar utveckling (Söderlund & Tell, 2012). 

 

Ahmed, Kok och Loh (2002) menar att dessa metoder kräver olika strategier. Exploaterande 

aktiviteter bör ledas mer strukturerat med milstolpe-ledda kontroller. Explorering däremot måste 

ske i en kreativ miljö vilket sker bättre med mindre kontroll. 

 

4.3 Svårigheter med KM 
Swan, Scarbrough & Newell (2010) fann att det inte finns någon korrelation mellan lärande i ett 

projekt och projektresultat. Projekt kan således vara framgångsrika vad gäller att uppfylla tid, 

budget och kvalitetskrav, men inte vad gäller att dra några lärdomar. Det omvända kan också 

gälla: att projekt misslyckas med sina uppsatta mål, men ger värdefulla erfarenheter och 

kunskap. En möjlig orsak till detta kan vara att projektutvärderingar oftast bara sker när projekt 

blivit misslyckade, för att undvika att göra om samma misstag. Däremot sker sällan samma 

aktivitet vid lyckade projekt (Packendorff, 2003). 

 

En annan svårighet med hantering av KM är att personer får för mycket kunskap, vilket kallas 

information overload. De anställda får veta mer information än de klarar av att bearbeta, vilket 

istället resulterar i förlorad tid och kunskap. Alla behöver oftast inte veta allt utan tjänar på att 

bara känna till kunskap som är relevant (Braf, 2000). 
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4.4 Vad krävs för att lyckas med Knowledge management 

Många författare har undersökt vad som krävs för att kunna lyckas med KM. Ahmed et al. 

(2002) påpekar att ett holistiskt perspektiv bör väljas för att organisationer ska kunna lära och 

förbättra sin KM. Ofta identifieras olika kritiska faktorer som måste säkerställas av 

organisationen för att implementeringen av KM ska kunna bli framgångsrik. Dessa 

framgångsfaktorer finns i många olika varianter och namn, men liknar varandra till stor del (jfr 

Hasanali, 2002; Alazmi & Zairi, 2003; Wong, 2005; Conley & Zheng, 2009; Yang et al., 2010). 

I följande avsnitt kommer jag analysera de framgångsfaktorer som jag sett har förekommit oftast 

i litteratur och därmed tolkat är viktigast.  

 Strategi 

 Kommunikation 

 Ledningsstöd 

 Företagskultur 

 Incitament 

 IT-verktyg 

 Processer 

 Mätvärden 

 Utbildning 

Det finns ytterligare ett antal olika nyckelfaktorer, där många författare har sina egna definitioner 

på dessa. En faktor som jag tror försvårar en allmän standardiserad uppdelning, är att flera av 

dessa nyckelfaktorer överlappar varandra, vilket gör det svårt att avgränsa dem från varandra. 

Några nyckelfaktorer som inte behandlas i studien men också förekommer i litteratur är: KM-

team och Human Resource Management (Conley & Zheng, 2009; Wong, 2005). 

4.4.1 Strategi 

Många forskare är eniga om att KM-initiativ som inte är integrerade med företagets strategi, 

och/eller som inte har någon egen strategi, kommer att misslyckas (Conley & Zheng, 2009). 

Hansen, Nohria & Tierney (1999) beskriver två olika strategier för att dela information i 

organisationer. Dessa kallas för kodifiering och personifiering.  

 

Kodifiering innebär att använda IT-system för att extrahera användbar information och lagra den 

i databaser som kan nås senare av de anställda. Exempel på information som kan lagras är 

intervjuguider, arbetsscheman, benchmarking-data, marknadsinfo. Fördelarna är att 

informationen kan återanvändas många gånger och snabbt och enkelt nås av många människor i 

olika områden. Om en kodifieringsstrategi ska fungera måste företag investera mycket resurser i 

ett avancerat IT-system och kontroll av systemet så att kunskapen är korrekt och lätt att förstå för 

andra. Kodifieringen leder till att framförallt explicit kunskap överförs (jfr Polanyi 1966, ur 
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Morgan 2008). 

 

Personifiering innebär att fokusera på dialog mellan individer. Brainstorming och personliga 

samtal via face-to-face, telefon eller e-post etc. utnyttjas i hög grad för att överföra kunskap. Bra 

teamwork och flexibla medarbetare är viktiga delar av företagskulturen, för att kunna bygga 

nätverk av människor och lyckas med denna strategi. Detta innebär mycket fokus på tyst 

kunskap (jfr Polanyi 1966, ur Morgan 2008).  

 

Men även vid personifieringsstrategi måste viss dokumentation ske. Företagskataloger bör 

utnyttjas för att skapa metadata var kunskapen i organisationen finns. Dessa kan innehålla 

information om bakgrund, färdigheter och expertis av anställda som är kunniga inom olika 

ämnesområden (Hansen et al., 1999; Alavi & Leidner, 2001). Ofta kan sådan kunskap om var 

kunskap finns vara minst lika viktig som själva kunskapen i sig (Andreu & Ciborra, 1997 ur 

Alavi & Leidner, 2001). Call (2005) går ett steg längre och föreslår att företag, utöver att 

kartlägga, även bör granska vilken kunskap organisationen besitter. Det hjälper till att inse vilken 

kunskap som saknas, vilken kunskap som finns men inte används och en bättre förståelse för hur 

kunskap sprids i organisationen. Braf (2000) rekommenderar att dessa undersökningar görs 

externt för att minimera risken för favorisering av olika avdelningar. 

 

Enligt Hansen et al. (1999) är den första strategin bättre lämpad för att lösa enklare problem 

eftersom den ger svar snabbare. Eftersom informationen kanske inte är lika värdefull, kommer 

vinsten sannolikt vara mindre och därmed måste stordriftsfördelar användas för att generera 

tillräckligt med intäkter. Därför bättre lämpat för standardiserade lösningar och produkter. Den 

andra strategin är mer tidskrävande och komplex, men förmår att lösa mer avancerade och 

tvetydiga problem (Hansen et al. 1999; Melnik & Maurer, 2004). Därför kan företag ta ut högre 

priser och behöver inte lika många projekt eftersom deras vinster är högre. Att leverera 

exceptionell kvalitet är viktigare. 

 

Hansen et al. (1999) rekommenderar företag att välja ut en utav strategierna som huvudstrategi 

och ha den andra som stödjande strategi. De menar att försök att fokusera på att uppnå båda 

innebär en risk att misslyckas med båda. Däremot behöver inte alltid hela organisationen ha 

samma strategi. Enskilda avdelningar kan ha separata strategier om de inte är tätt integrerade 

med övriga avdelningar. 

 

Zollo & Winter (2002) har utvecklat en alternativ teori där de föreslår tre olika typer av lärande 

processer för organisationer: erfarenhetsackumulering, kunskapsartikulering och 

kunskapskodifiering. 

 

Erfarenhetsackumulering är en form av ”trial and error”, dvs. lagrade rutiner som baseras på 

historiska erfarenheter. De tenderar att vara lokala, dvs. nära släkt med befintliga rutiner. Att lära 
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genom att göra och att använda är två sätt att använda denna process. Praktiska exempel på detta 

är jobbrotation, personlig kommunikation och informella organisatoriska rutiner (Prencipe & 

Tell, 2001). 

 

Kunskapsartikulering innebär att artikulera praktiska kunskaper. Det är upplevelsebaserat 

lärande. Detta lärande sker genom att reflektera, tänka, diskutera och konfrontera. Praktiska 

exempel på detta är brainstorming, retrospektivmöten och projektledarutbildningar (Prencipe & 

Tell, 2001). 

 

Kunskapskodifiering kan ses som en förlängning av artikulation. Förmågan att kodifiera kunskap 

möjliggör skapandet av externaliserad kunskap genom ord och symboler. Problemet med denna 

process är att den kräver mycket högre insatser och kostnader jämfört med de andra två. Den 

ekonomiska nyttan av kodifiering ligger i återanvändning och spridning av kodifierad kunskap. 

Praktiska exempel inom detta är personliga dagböcker, projektplaner och erfarenhetsdatabaser 

(Prencipe & Tell, 2001). 

 

Som synes finns det flera likheter mellan modellerna föreslagna av Hansen et al. (1999) och av 

Zollo och Winter (2002). Enligt Prencipe och Tell (2001) motsvarar personifiering 

erfarenhetsackumulering på individuell nivå och kodifiering motsvarar kunskapskodifiering på 

organisationsnivå. 

 

Brady, Marshall, Prencipe & Tell (2005) beskriver olika faktorer som påverkar effektiviteten i 

dessa tre lärande strategier. Ju komplexare ett projekt är, desto svårare är det att utnyttja 

kunskapsartikulering och -kodifiering för att överföra kunskap. Detsamma gäller ju mer säreget 

ett projekt är. Dessa resultat är i kongruens med resultat från Hansen et al. (1999) men går tvärt 

emot Zollo & Winters (2002) slutsatser. De menar att artikulering och kodifiering faktiskt är 

effektivare ju mer säreget ett projekt är eftersom en bredare kunskapsbas från fler resurser då kan 

utnyttjas. 

 

Ju större tidsspann mellan ett avslutat och ett nytt projekt, desto mer nytta gör kodifiering, 

eftersom anställda kan ha slutat eller glömt bort erfarenheterna (Zollo & Winter, 2002; Brady et 

al., 2005). Stora organisationer med geografiskt utspridda medlemmar behöver också mer 

formella processer för kunskapskodifiering. Detta p.g.a. att medlemmar sitter geografiskt 

utspridda och/eller är för många för att kunna känna till varandra personligen (Brady et al., 

2005). Dock finns det väldigt stora organisationer som framgångsrikt utnyttjar en 

personifieringsstrategi (Hansen et al., 1999; Alavi & Leidner, 2001). 

 

Swan, Scarbrough & Newell (2010) har utifrån Zollo & Winters ramverk undersökt hur 

kunskapsöverföring sker i projektorganisationer. De fann att kunskap från projekt endast 

överförs, om alls, genom personliga nätverk eller genom att individer tar med sig sina 
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erfarenheter in i nästa projekt (dvs. erfarenhetsackumulering). Författarna menar att 

organisatoriskt lärande av kunskapsartikulering och -kodifiering inte är möjlig, vilket talar emot 

de faktorer som Brady et al. (2005) föreslår bör avgöra hur pass vida kodifieringsaktiviteter bör 

utnyttjas. Martinsson (2010) kom fram till liknande slutsatser i sin doktorsavhandling, att 

kunskap är svår att standardisera och överföra. Hon menar att kunskap sällan överförs och när 

den väl gör det, sker det genom den kortaste vägen, dvs. projektmedlemmen som sitter på 

kunskapen flyttas till det nya projektet. Det andra sättet att flytta kunskap genom att tillämpa 

rutiner för att standardisera kunskapen är väldigt komplicerat och tar långt tid. Därför misslyckas 

ofta denna transformation och kunskapen förblir personlig. 

 

4.4.2 Kommunikation 

Kommunikation brukar sällan nämnas i litteratur som en nyckelfaktor för KM. Dock fokuserar 

agila metoder mycket på personlig kommunikation och enligt D. Mishra & A. Mishra (2009) är 

kommunikation en nyckelfaktor för framgång i agila projekt. Därför vill jag presentera det som 

ett separat avsnitt. 

 

Synkron kommunikation innebär direktkontakt mellan människor. Utöver vanlig konversation 

räknas även funktioner som chat, telefonsamtal och videokonferenser till denna metod.  

 

Asynkron kommunikation sker via medier där personer inte kan agera med varandra i realtid, 

exempelvis mejl, brev, internetforum och bloggar. 

 

Dessa två kommunikationssätt bör anpassas för olika ändamål. Synkron kommunikation brukar 

anses medföra större engagemang hos mottagare att läsa och svara på meddelanden. Det kan 

även öka deltagandet och möjliggöra mer personligt deltagande (Hrastinski, Keller & Carlsson, 

2008; Giesbers, Rienties, Tempelaar & Gijselaers, 2013).  

 

Sotillo (2000) upptäckte att asynkrona diskussioner tillåter mer tid att planera sitt skrivande, 

redigera sin stavning, grammatik och interpunktion och göra längre insatser, vilket bl.a. kan 

minska risken för missförstånd. Asynkron datorbaserad kommunikation brukar därför 

rekommenderas för att främja reflektion och diskussion kring komplexa idéer (Hrastinski et al., 

2008). 

 

Att kunna kommunicera effektivt är viktigt för att kunskapen ska nå fram och förstås av 

mottagaren. Människor använder tre olika sinnen för att lära sig: de lyssnar (auditivt), läser 

(visuellt) och gör (kinestetiskt) (Fleming, 2001). Vissa föredrar att läsa sig till kunskap medan 

andra föredrar att lyssna. Men ju fler av dessa tre kanaler som används, desto snabbare och 

lättare kommer mottagaren av informationen att förstå innehållet. För att förklara något effektivt 

bör således sändaren berätta om händelsen och samtidigt visa en förklarande bild. Om möjligt 

bör den kinestetiska möjligheten kopplas in genom att mottagaren själv får försöka tillämpa 
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kunskapen. Ett exempel är sprintgranskningar där kunden själv borde kunna få prova produkten 

själv (Kniberg, 2007). 

 

Cockburn (2002) har vidareutvecklat teorin om olika mediers rikedom (media richness theory) 

till en modell som visar relationen mellan hur rikt ett medium är i förhållande till hur effektivt 

kunskap överförs, se figur 5 (nedan). Face-to-face framför en white board är det mest effektiva 

sättet att kommunicera eftersom det ger omedelbar feedback och flera signaler som 

ansiktsuttryck, känslor och personlig fokus. Det stämmer även bra med Fleming (2001) eftersom 

med hjälp av white board kan även det visuella sinnet kopplas in bättre. Skillnaden mellan 

Nonakas term socialisering och face-to-face kommunikation, är att socialisering kan uppnås med 

enbart observation och utan att kommunicera (Nonaka, 1994). Man måste dock befinna sig på 

samma plats, precis som med face-to-face kommunikation. 

 

Figur 5: Effektiviteten av kommunikationsmedel i förhållande till dess rikedom (Cockburn, 2002). 

 

Det finns även nackdelar med enbart personlig kommunikation. Verbal kommunikation är inte 

alltid särskilt genomtänkt och innehållet kan glömmas med tiden (D. Mishra & A. Mishra, 2009; 

jfr Hrastinski et al., 2008). Onödig verbal interaktion kan resultera i distraktioner för andra. Att 

råka få höra människor prata, speciellt i en delad kontext, utlöser ofrivilliga reflexiva responser 

som tar bort fokus från uppgiften och för över det till de pratande personerna (Pashler, Johnson 

& Ruthruff, 2001). Därför är det viktigt att komplettera personlig kommunikation genom att 
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använda verktyg som white board, diagram, statustavlor och liknande, så att kommunikationen 

och samverkan blir effektiv (D. Mishra & A. Mishra, 2009). Nonaka (1994) menar att 

kunskapsöverföring sker bättre om fler processer för detta används. Enbart face-to-face 

kommunikation motsvarar socialisering, men att kombinera detta med white board uppnås även 

externalisering. 

 

Cockburns (2002) modell har dock en del brister om man jämför med Sotillo (2000) och 

Hrastinskis (2008) slutsatser kring asynkron kommunikation. För explicit kunskap som kräver 

mycket eftertanke är asynkron kommunikation effektivare, eftersom det minskar risken för att 

dokumentationen ska bli missförstådd. 

 

Även kontorslayouten har stor betydelse för att kommunikation ska förbli effektiv. Det viktigaste 

är att projektmedlemmar sitter tillsammans och nära varandra så att man enkelt kan ställa frågor 

och diskutera med varandra, upptäcka kunskap genom att avlyssna bakgrundsljud och skapa 

spontana möten (Kniberg, 2007). 

 

D. Mishra & A. Mishra (2009) har undersökt den optimala kontorslayouten för agila projekt. De 

fann att medlemmar bör separeras av bås med halvhöga glasbarriärer. Detta gör att man får 

tillräckligt med avskildhet, samtidigt som glasväggarna gör kollegor synliga och nåbara för 

kommunikation. Dessutom bör det i rummet finnas ett gemensamt öppet område med 

statustavlor av gruppens arbete, där möten kan hållas. Övriga angränsande projektgrupper bör 

sitta i separata rum men i nära anslutning för att främja inter-projekt kommunikation. Det 

sistnämnda gäller även för produktägaren (Kniberg, 2007). 

 

Karlsen et al. (2011) menar att systemutvecklingsprojekt domineras av tyst kunskap och KM bör 

i dessa organisationer därför fokusera mycket på personlig kommunikation och skapa en 

företagskultur med organisk struktur och mycket samarbete. 

 

4.4.3 Ledningsstöd 

Ledarskap spelar en viktig roll för att säkerställa framgång i nästan alla initiativ i en organisation 

(Hasanali, 2002). Ledningen ska agera som förebilder för att visa det önskade beteendet av KM. 

Det är viktigt att de lever upp till sina löften med handlingar och inte bara genom ord. Därmed 

kan de påverka andra anställda att imitera dem och öka viljan för anställda att delta i KM (Wong, 

2005).  

 

Även tilldelning av resurser är viktigt samt att identifiera företagets mest kritiska kunskap. Stöd 

från högsta ledningen främjar en kunskapsorienterad organisationskultur (Conley & Zheng, 

2009). 

 

Sebestýen (2006) nämner att ledningen ofta är frestad att lägga flera projekt på varje medarbetare 
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för att täcka upp dötid hos medarbetarna. Dock rekommenderar Wheelwright & Clark (1992) ur 

Sebestyén (2006) och McDonough & Spital (2003) endast 1-2 projekt åt gången per medlem för 

maximal effekt och motivation. Ett projekt per deltagare kommer optimera ledtider (snabbare 

genomflöde) medan två projekt per deltagare kommer optimera anställdas effektivitet 

(flaskhalsar undviks). Aldrig bör medlemmar ha fler än två projekt på gång samtidigt, eftersom 

det kommer öka tiden tills projekten blir färdigställda och minska engagemang och fokus hos de 

anställda. 

 

Politis (2001) har studerat vilka egenskaper ledare bör ha för att kunna bidra till 

kunskapsöverföring. Han fann att ledarskapsstilar bör engagera interaktion mellan människor 

och uppmuntra aktivt deltagande vid beslutsfattande. Ledare bör uppmuntra kommunikation, 

diskussion, kunskapsdelning och samverkande processer för kunskapsöverföring. I jämförelse 

med detta bör en målinriktad och enväldig ledarskapsstil undvikas. 

 

Ledarskap hänger mycket ihop med nästa avsnitt som handlar om företagskultur, eftersom det är 

ledningen som ser till att skapa företagskulturen. Det vanligaste misstaget från ledning är att 

endast prioritera resultat och effektivitet före kunskapsöverföring. Detta leder till att anställda 

inte har tid att sprida kunskap (Karlsen et al. 2011). 

 

4.4.4 Företagskultur 

Företagskulturen definierar de grundläggande värderingar, normer och sociala seder som styr hur 

individer agerar och beter sig i organisationen. Det är viktigt att skapa en företagskultur där de 

anställda trivs och utvecklas (Hasanali, 2002).  

 

Den vanligaste kulturella barriären i företag är tron om att kunskap är makt. Konkurrens mellan 

medarbetare kan göra att kunskap anses vara en maktkälla för karriäravancemang och att dela 

med sig av kunskap skulle innebära en stor förlust. Detta leder till att anställda hamstrar kunskap 

och håller den för sig själva, istället för att dela med sig till andra (Amhed et al., 2002). 

 

Samarbete, förtroende och öppenhet är tre viktiga kulturella faktorer (Ahmed et al., 2002; Wong, 

2005). Samarbete i form av att anställda interagerar med varandra, delar idéer och kunskap, leder 

till spridning och skapande av ny kunskap. Utan förtroende finns risken för att anställda håller 

kunskapen inom sig själva. Öppenhet innebär större frihet och risktagande. Misstag ska tillåtas 

utan risk för bestraffning. Anställda blir mer bekväma i sitt arbete vilket bidrar till ökad 

kommunikation över hela organisationen. Ett exempel på detta är att problem bör skrivas om så 

att de får en positiv klang. De bör ses som utmaningar och en möjlighet till förbättring, istället 

för att belysa att någon har gjort fel. Detta underlättar för resten av företaget att komma med 

lösningar och tar även bort rollen som offer från personen som stött på problemet. 
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Dessa tre faktorer utgör grundpelarna för kunskapsöverföring, vilket visas i figur 6 (nedan) 

(Ahmed et al., 2002). 

 

Figur 6: En modell som illustrerar hur kunskapsöverföring påverkas av kulturella faktorer (omarbetad efter Ahmed et 

al., 2002). 

Ahmed et al. (2002) beskriver hur företagsstrukturen kan påverka kunskapsöverföring. 

Organiska strukturer främjar kunskapsöverföring medan mekaniska strukturer motverkar. 

Organiska strukturer karaktäriseras av:  

 informalitet 

 frihet från regler 

 tvärfunktionella team (avdelningsgränser bryts ner) 

 åsikter lyfts fram och övervägs 

 utåtriktning (externa idéer tas villigt emot) 

 fokus på kreativ interaktion och mål 

 face-to-face kommunikation 

 information färdas både neråt och uppåt 

Mekaniska strukturer karaktäriseras av: 

 formalitet 

 byråkrati 

 hierarki 

 rollbaserade team (avdelningar starkt separerade) 

 många regler och procedurer 

 långa beslutskedjor och långsamt beslutsfattande 

 lite individuell frihet till aktion 

 mycket information färdas uppåt, direktiv färdas nedåt 
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4.4.5 Incitament 

Experter är oeniga om huruvida belöningar är effektiva för att främja kunskapsöverföring. Vissa 

hävdar att incitament inte åstadkommer en verklig kulturell förändring, medan andra tror att de 

är oumbärliga (Wah, 1999). 

 

Ahmed et al. (2002) menar att kunskapsöverföring ofta anses vara en bisyssla av de anställda, 

vilket leder till att de inte tar det seriöst. Författarna menar att belöningar och sätt att mäta 

prestation som gynnar de som bidrar till KM och sprider kunskap måste implementeras. 

Herzberg (1987) har utvecklat en berömd modell kallad tvåfaktor-teorin. Modellen delar in 

möjliga faktorer som påverkar anställdas motivation i två olika kategorier, hygien- och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är exempelvis lön och bonussystem medan 

motivationsfaktorer är erkännande, prestation och personlig utveckling. Se figur 7 (nedan) för 

fler exempel.  

 

De hygieniska faktorerna har visserligen en positiv inverkan på motivation, men endast 

kortsiktigt. Att öka kunskapsöverföringen i organisationen genom högre lön eller bonus kan ha 

en positiv effekt till en början, men motivationen kommer att minska med tiden. Risken med 

detta tillvägagångssätt är att organisationen ständigt måste öka lönerna för att fortsätta hålla 

motivationen uppe. Organisationer bör använda motivationsfaktorer i större utsträckning 

eftersom dessa har en långsiktig effekt vilket ökar möjligheterna till en lyckad 

kunskapsöverföring (Herzberg, 1987). 

Även om Herzbergs modell är gammal har Bassett-Jones & Lloyd (2005) visat att den 

fortfarande gäller i dagens moderna samhälle. 

 

Hygienfaktorer: 

 löner och förmåner 

 företagets policy 

 övervakning 

 jobbsäkerhet 

 relationer med medarbetare 

Motivationsfaktorer: 

 prestation 

 erkännande 

 personlig utveckling 

 ansvar 

 intresse för jobbet 

 
Figur 7: Herzbergs tvåfaktor-teori (Herzberg, 1987). 

Ahmed et al. (2002) ger förslag på belöningsformer utifrån Herzbergs teori. De som utmärker sig 

i kunskapsöverföring ska erkännas antingen i offentliga forum som nyhetsbrev och e-post eller 

all personal fås att förstå att framgång och avancemang i karriären även kommer att baseras på 

KM-principer. 
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4.4.6 IT-verktyg 

IT-verktyg (ofta kallat IKT för informations- och kommunikationsteknik) kan innebära allt från 

webbsidor, diskussionsforum, databaser och e-post till telefon och andra IT-lösningar. Dessa 

verktyg medför att kunskap kan överföras mycket snabbare och billigare än vad som vore möjligt 

genom endast personlig kontakt (Roberts, 2000). 

 

Organisationers IT-verktyg ska endast fungera som ett stöd till KM och bör inte ses som själva 

lösningen. Det är således viktigare att se till att de anställda använder verktygen än att fokusera 

på verktygen i sig (Hasanali, 2002; Conley & Zheng, 2009). Viktiga faktorer vid utvecklandet av 

IT-verktyg är enkelheten hos tekniken, användarvänligheten, anpassningen till användarnas 

behov, relevansen av kunskapsinnehållet och standardiseringen av kunskapsstrukturen (Hasanali, 

2002; Wong, 2005). 

 

Roberts (2000) och Walsham (2001) menar att IT-verktygs brister är att kunskapen blir svår att 

förstå för mottagaren. De menar att videokonferens kan användas för tyst kunskap medan de 

flesta andra verktyg lämpar sig bättre för överföring av explicit kunskap. Detta kan jämföras med 

Hansens (1999) rekommendationer för KM-strategi och Cockburns (2002) modell för olika 

mediers rikedom. 

 

Cook (2008) menar att tidiga generationer av företags IT-verktyg fokuserade främst på lagring 

av information. Numera sker utvecklingen mer mot införandet av verktyg som underlättar 

anslutning och kommunikation mellan individer. Cook har utvecklat en modell som kan hjälpa 

företag att inse vilka typer av IT-verktyg som passar deras verksamhet.  

 

Modellen baseras på formaliteten i företagskulturen och hur pass mycket indivudell prestation i 

motsats till gruppinteraktion föredras. Dessa två klassificeringar ger upphov till fyra olika 

strategier. Se figur 8 (nedan) för illustrering av modellen. 

Communication ger medarbetarna möjlighet att kommunicera med varandra, i form av text, 

bilder, videosamtal eller en kombination av dessa. Exempel på detta är bloggar och 

diskussionsforum. 

 

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

individer behövs bara med sammansättningen av delresultat. Att dela programvara gör det 

möjligt för människor att dela kunskap med varandra. Exempel på detta är bild-och videodelning 

och social bookmarking. 

 

Collaboration innebär att använda verktyg för att motivera människor att arbeta tillsammans med 

varandra för att lösa problem, t.ex. Wikis. Cooperation och collaboration överlappar varandra till 

viss del. 
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Connection betyder att med hjälp av nätverksteknik göra kopplingar med och mellan kunskap 

och människor, t.ex. sociala nätverk.  

 
Figur 8: Cooks modell för kategorisering av IT-verktyg (omarbetad efter Cook, 2008). 

Exempelvis bör ett företag med huvudsakligen formell organisationsstruktur och en kultur av 

hög gruppinteraktion välja social mjukvara som möjliggör samarbete. Omvänt bör en 

organisation med informell struktur och kultur som belönar individuell prestation investera i 

social programvara som stöder kommunikation. I figur 9 (nedan) presenteras Cooks modell med 

ett antal IT-verktyg utplacerade på respektive nivå.  

 

Alavi och Leidner (2001) menar att IT-verktyg är viktiga för att utvidga personers kontaktnät för 

kunskapsinhämtning, som annars oftast är begränsad till nära bekanta. Problemet är att man 

sällan stöter på ny kunskap genom sin egen kohort eftersom dessa människor ofta besitter 

liknande information. Följaktligen är det viktigt att expandera de anställdas kontaktnät, även om 

kontakten blir svagare, så att kunskapsöverföringen ökar tack vare exponeringen mot nya idéer 

(Robertson et al. 1996 ur Alavi & Leidner, 2001). Detta kan åstadkommas genom verktyg som 

diskussionsforum och web-communities (sociala nätverk), vilket motsvarar connection och 

communication utifrån Cooks ramverk. 
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Figur 9: IT-verktyg kategoriserade efter Cooks modell (omarbetad efter Cook, 2008). 

 

4.4.7 Processer 

För att stödja KM-initiativet i företaget, vare sig det gäller att ändra strategi, företagskultur eller 

annat, måste processer etableras. De viktigaste processerna är de som eliminerar dubbelarbete för 

personalen och tydligt definierar för dem vilka kunskaper de förväntas dela med sig utav (Conley 

& Zheng, 2009). Det är även viktigt att samordna processerna. De bör integreras i de anställdas 

dagliga arbetsaktiviteter, så att de blir en gemensam praxis i organisationen (Wong, 2005). 

 

Ahmed et al. (2002) beskriver olika processer företag kan implementera för att skapa nätverk 

mellan människor. Detta kan ske genom formella processer som kontorslayout, jobbrotation, 

tvärfunktionella grupper och centralisering/samlokalisering eller informella metoder som 

Communities of Practice, grupprum, mötesområden och olika evenemang. Ju fler av dessa 

metoder som används, desto större chans att kommunikationen i organisationen förbättras 

(Ahmed et al., 2002). 

 

Communities of Practice (CoP) är en grupp av individer som delar ett gemensamt intresse 

(Hislop, 2009). Dessa kan vara både formella och informella men brukar oftast vara frivilliga och 

tvärfunktionella grupper. De kan existera inom ett affärsområde eller sträcka sig över 

avdelningsgränser. Gruppens medlemmar kan träffas vid regelbundna tider eller hållas ihop 

genom e-mailnätverk. CoP:s är ett bra sätt för att bygga nätverk av de anställda i företaget, vilket 

kan förbättra kommunikationen och därmed kunskapsöverföringen i organisationen (Ahmed et 

al., 2002). 

 

CoP:s bör inte styras från ledningen, istället bör kontroll överlåtas till medlemmarna (Ahmed et 

al., 2002; Wenger & Snyder, 2006). Eftersom dessa grupper hålls ihop av medlemmars passion 
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för ämnet och deras identitet i gruppen, kan motivationen förstöras om ledning bestämmer 

riktlinjer. Däremot bör man ha en ”sponsor” från ledningen närvarande för att få tillräckligt med 

resurser (Wenger & Snyder, 2006). 

 

Open-space är en mötesteknik för att fokusera på ett specifikt problem eller syfte men utan en 

förbestämd agenda (Owen, 1993). Open-space utmärker sig från andra mötesmetoder på flera 

sätt. Det går att hantera väldigt stora grupper på upp emot 1000 personer. Delaktigheten och 

engagemanget blir ofta väldigt högt hos deltagarna eftersom de själva utformar programmet och 

organiserar konferensen (Owen, 1993). Ett sådant möte kan därför utgå från temat 

kunskapsöverföring och deltagarna kommer styra innehållet mot det som de finner vara viktigt 

och intressant. 

 

4.4.8 Mätvärden 

Att mäta KM-initiativ är nödvändigt för att dess visioner och mål verkligen uppfylls. Det är även 

viktigt för att visa dess värde för ledning och andra intressenter för att få fortsatt ledningsstöd 

(Hasanali, 2002). Detta kan vara den svåraste nyckelfaktorn att uppnå, eftersom det är svårt att 

alltid se kopplingen mellan KM och finansiella resultat, bl.a. för att effekterna av 

kunskapsöverföring ofta är fördröjda (Wenger & Snyder, 2006). Mjuka mätvärden såsom 

anställdas synpunkter behövs också som komplement (Wong, 2005). 

 

Economic value added (EVA), på svenska kallat ekonomiskt mervärde, är ett ekonomiskt 

lönsamhetsmått som hjälper ledning att fokusera på att effektivisera användandet av 

omsättningstillgångar (Ahmed et al., 2002). Eftersom KM-initiativ tas hänsyn till vid 

beräkningen av EVA är det ett användbart verktyg för kunskapsöverföring (Sharma, Hui & Tan, 

2007). 

 

Balanserat styrkort är en modell som kan användas för att hitta mätvärden relaterade till KM. 

Modellen består av fyra olika perspektiv, nämligen finansiellt perspektiv, kundperspektiv, 

interna processer och lärande och tillväxt (Kaplan & Norton, 1992). Det är främst inom det sista 

perspektivet om lärande och tillväxt som KM kan mätas. Exempel på mätvärden är antal 

besökare på en intern kunskapsdatabas, antal kurser som medlemmar deltagit på etc. 

 

Wenger & Snyder (2006) menar att processer som CoP:s bäst kan mätas genom att samla ihop 

historier från dess medlemmar om hur denna grupp har bidragit till kunskapsöverföring och hur 

det i sin tur lett till förbättrat resultat inom projekt, produkter eller affärsområden. Det är viktigt 

att kunna se en koppling mellan kunskapsöverföring och affärsresultat för att kunna skapa 

förståelse och insikt i hur processen bidragit till förbättringar (Wenger & Snyder, 2006). Detta 

bör åstadkommas genom att systematiskt intervjua många medlemmar för att få en mångfald av 

historier. 
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4.4.9 Utbildning 

För att implementeringen av KM ska bli framgångsrik är det även viktigt att personalen får 

träning och utbildning. Utbildning av de anställda kan omfatta bl.a. kommunikation, 

nätverkande, kreativitet, team-building, dokumentationsträning och problemlösning (Wong, 

2005). Ju mer medarbetarna känner till och är medvetna om hur de kan förbättra sina uppgifter 

från dag till dag, genom att delta i KM-arbetet, desto mer sannolikt att de använder och bidrar till 

utvecklingen av KM (Conley & Zheng, 2009). 

 

En ytterligare anledning till att utbilda personal är att undkomma behovet att anställa konsulter 

när tillräcklig kompetens saknas internt. Nackdelen med konsulter som projektledare och 

medarbetare är att de individuella erfarenheterna försvinner ur företaget när konsulterna lämnar 

projektet (Antvik & Sjöholm, 2012). 

 

Mentorskap innebär att erfarna medarbetare hjälper nya anställda genom att dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskap. Det är en bra metod för att överföra tyst kunskap och minska 

inlärningstiden (Tonnquist (2012). En mentor kan se till att lärlingen undviker enkla misstag i 

början, vilket leder till att denne kommer in i organisationen snabbare och inte riskerar att känna 

sig utanför (Trautman, 2006). 

 

För att mentorskapet ska bli effektivt bör personerna vara lokaliserade nära varandra, så att de 

spontant kan diskutera uppkomna frågeställningar. Exempelvis korta möten i korridoren och 

diskussioner över fikaraster (Trautman, 2006). 

 

Trautman (2006) beskriver tre viktiga faser i mentorskapet. Setting the stage innebär att 

personerna lär känna varandra och kommer överens om förväntningar och mål och hur de ska 

arbeta. Managing the flow innebär att skapa en plan över vad som bör tränas på. Kontinuerlig 

uppföljning genom möten eller e-post är viktigt för att få feedback. Following up är sista steget 

där en utvärdering genomförs om målen uppnåtts och om eventuella ändringar bör göras för 

kommande lärlingar. 

 

4.5 Sammanfattning av KM-teori 
Vid genomförandet av projekt tillämpas befintlig kunskap och nya erfarenheter skapas och sprids 

mellan medlemmar. Denna kunskapsöverföring påverkas i stor grad av olika KM-faktorer. 

Strategi, kommunikation, ledningsstöd, företagskultur, incitament, IT-verktyg, processer, 

mätvärden och utbildning är viktiga faktorer som bidrar till en miljö av kunskapsöverföring.  

 

Strategi kan delas in i personifiering och kodifiering. En alternativ metod är 

erfarenhetsackumulering, kunskapsartikulering och kunskapskodifiering, där den mittersta är ett 

mellanting mellan personifiering och kodifiering.  
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Kommunikation är viktigt speciellt i agila projekt. Rika kommunikationskanaler bör utnyttjas 

och kontorslayout bör optimeras. 

 

Ledning bör prioritera KM så att anställda har tid till kunskapsöverföring. Ledare bör uppmuntra 

delaktigt beslutstagande till de anställda och inte tvinga på för många projekt samtidigt per 

medlem. 

 

Företagskulturen bör formas så att anställda inte hamstrar på kunskap. Detta kan åstadkommas 

genom att ha organiska strukturer, motivera på rätt sätt och uppnå samarbete, förtroende och 

öppenhet i organisationen. 

 

IT-verktyg kan fokusera på att dokumentera eller kartlägga kunskap och de kan hjälpa anställda 

till att kommunicera, samarbeta eller skapa kontakter. 

 

Processer bör implementeras för att stödja kunskapsöverföring. Dessa kan bestå utav CoP:s, 

jobbrotation, kontorslayout, evenemang etc. 

 

Mätvärden bör införas så att nyttan av KM-initiativ kan utvärderas. Exempel på dessa är EVA, 

balanserade styrkort och mjuka värden som personalenkäter och historier. 

 

Utbildning av personal är viktigt för att de ska kunna bidra till kunskapsöverföring. Användandet 

av mentorer rekommenderas för detta ändamål. 
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5. Empiri & Analys 
I detta kapitel presenterar jag de empiriska resultaten från fallstudiens intervjuer och 

observationer samt resultaten från experternas intervjuer. Dessa resultat kommer att diskuteras i 

förhållande till mitt teoretiska ramverk. 

 

Eftersom huvuddelen av min KM-teori består av hur nio olika nyckelfaktorer kan bidra till 

kunskapsöverföring föll det naturligt att analysen bör struktureras utifrån dessa områden. Utöver 

dessa nyckelfaktorer tillkommer tre avsnitt från projektledningsteori som är olika aspekter inom 

agila metoder, utvärderingar och projektkontor. Dispositionen av avsnitten illustreras i figur 10 

(nedan). 

 

Figur 10: Disposition av empiri och analys 

 

5.1 Aspekter inom agila metoder 

5.1.1 Svårt att kunna följa de agila principerna till fullo i praktiken 

När det gäller projektledning inom ITau har avdelningen försökt tillämpa gemensamma 

arbetssätt för att få bättre samordning. Alla projekt följer en projektstyrningsmodell kallad 

XLPM, som innehåller arbetssätt för att stödja styrande, ledande och operativa processer i ett 

projekt (Mellstrand, 2011). XLPM:s modell har även anpassats för att kunna arbeta agilt och 

innehåller riktlinjer för hur Scrum kan integreras. Däremot blir inte processen helt agil, då Scrum 

bara tillämpas vid genomförandefasen. För att kunna arbeta riktigt agilt ska det även vara möjligt 
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att kunna återgå till föregående milstolpar (Gustavsson, 2011). Både Kniberg (2013-04-29) och 

Gustavsson (2013-05-02) menar att man bör se agilt arbete som ett spektrum man kan röra sig 

inom. Således blir man ännu mer agil om man kan röra sig mellan milstolpar.  

 

Kniberg (2013-04-29) nämner att många företag ofta fuskar när man har strikta projektmodeller 

att följa. I praktiken arbetar de någonstans mellan traditionella och agila metoder. Detta verkar 

även vara fallet på Trafikverket. När det gäller agila arbetsmetoder har man enats om att hela 

avdelningen ska följa Scrum eller Kanban (Eriksson, 2011). Än så länge skiljer det sig dock 

mellan olika projekt. Många projektledare bestämmer själva vilken modell man följer. Det är 

även långt ifrån alla projekt som arbetar agilt. En orsak är att agila arbetsmetoder inte har hunnit 

få ordentligt fäste ännu, fast beslutet att införa detta är ca två år gammalt. Dessutom är interna 

projekt inte lika seriösa med metoder och rutiner som externa projekt. Projektledare 1 nämner att 

projektledaren har större valfrihet vad gäller dessa att göra på sitt sätt. Respondenten menar att 

projektbeställning, -specifikation och slutrapport efterfrågas inte alls. Det är viktigare att komma 

igång snabbt med projektet. 

 

På Trafikverket är det många aspekter som gör det svårt att följa de agila principerna fullt ut i 

praktiken, vilket gör att många av de agila fördelarna förloras. Exempelvis sker utbildningar 

både formellt som kurser och ibland informellt med parprogrammering (jfr Chau et al., 2003). 

Att Scrum tillämpas utifrån ramarna av XLPM:s projektstyrningsmodell får implikationer för hur 

exempelvis dokumentation av slutrapporter ska ske. Detta medför extra processer, vilket går 

emot det agila manifestet (Cockburn, 2002). Kundkontakten är sällan så tät som förespråkas för 

agila metoder (Levy & Hassan, 2009). Enligt projektmedlem 1 är produktägare ofta närvarande 

på sprintgranskningar via videokonferens eftersom de befinner sig på annan ort. Detta minskar 

kommunikationskvaliteten (Cockburn, 2002). Slutanvändarna av produkten brukar inte finnas 

med alls på granskningar eftersom det är svårt att planera så att det passar in i deras kalender. 

ITau sitter splittrade mellan två olika lokaler med ca en kilometers avstånd emellan. Det innebär 

att ungefär hälften av projekten sitter i ena lokalen och andra hälften i andra lokalen. Ibland 

tvingas även vissa projektmedlemmar i samma projekt att sitta i olika lokaler. Det försvårar 

framför allt kommunikation och därmed kunskapsöverföring mellan projekt. Även inom 

projekten försvåras kommunikation eftersom medlemmar sitter i egna kontor. Anledning till 

detta är att projektmedlemmarna ofta har flera uppdrag på gång samtidigt vilket gör det nästintill 

omöjligt att koordinera så att de kan sitta tillsammans och arbeta. De agila metodernas största 

brist är således att kunna följa dem i en komplicerad verklighet där hänsyn måste tas till många 

andra aspekter. 

 

5.1.2 Agila metoder har flera fördelar 

Samtliga respondenter på ITau är positivt inställda till att arbeta agilt. Tre fördelar lyfts fram: 

förbättrad kommunikation, mer engagemang från team-medlemmar och iterativt arbete.  
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Dagliga scrummöten och retrospektiv har bidragit till att kommunikationen har förbättrats både 

internt och gentemot produktägaren. Respondenterna menar att genom att ha kontinuerlig 

kontakt med produktägaren blir det enklare att få feedback och risken för missförstånd minskar. 

Detta ökar chansen för att man utvecklar ”rätt” produkt. 

 

Flera respondenter nämner även ökat engagemang från projektgruppen och att det blir roligare 

att arbeta agilt. Orsaker till detta är det ökade ansvarsdeltagandet (gruppen leder sig själva) och 

de dagliga scrummötena som ökar medvetandet för vad andra medlemmar arbetar med. 

 

Även iterativt arbete anses vara viktigt av ITau:s respondenter. Kniberg (2013-04-29) menar att 

en del av agila metoders stora fördelar är att arbeta iterativt. Att istället för att leverera något stort 

efter lång tid, levereras små delar kontinuerligt. Han menar att detta för med sig ökad 

kommunikationen. 

 

Kniberg (2013-04-29) har genomfört många workshops i flera olika länder där han undersökt 

vad som är viktigast för att lyckas med projekt. Resultaten visar sig nästan alltid vara 

kommunikation. Framförallt mellan de som bygger systemet och de som ska använda det. (Obs – 

produktägaren av projektet är inte samma som användarna.) Kniberg menar att man bör försöka 

sätta ihop utvecklarna med användarna, och ju närmare man kan få dessa i tid och rymd, desto 

bättre. 

”Överraskande visar det sig att sådant som många brukar fokusera på i 

projektledningsmetodik som planer, bemanning, timmar, beroenden mellan folk etc. 

verkar inte vara så viktigt.”(Kniberg, 2013-04-29) 

Boehm & Turner (2003) menar att agila metoder kan vara farliga i kritiska projekt som kräver 

omfattande testning. Flera av ITau:s utvecklingsprojekt kan ses som kritiska, men agila metoder 

används ändå. Exempelvis ämnar ett av de större pågående projekten att ta fram ett nytt 

tågplaneringssystem som tågplanerare och alla lokförare i Sverige ska lära sig att använda 

(Nilsson, 2012). Det skulle kunna få allvarliga konsekvenser om fel hos ett sådant system inte 

upptäcktes i tid. Kniberg (2011) menar istället att det blir lättare att tillverka kritiska projekt 

enligt agila metoder eftersom kundkontakten förbättras. Han menar att om man levererar 

produkten till kunden tidigt och ofta förbättras kommunikationen och inlärningstakten ökar 

markant. Leverans av produkt bör ske ungefär en gång per månad (Kniberg, 2011). På ITau 

varierar i nuläget leveranserna allt ifrån var fjärde vecka till en gång per år, beroende på vilket 

projekt det handlar om. 

”Det kan vara frustrerande i början, men det triggar den kommunikationen som 

annars skulle ha skjutits upp. Istället för att få ett stort problem om ett halvår, får vi 

ett litet problem varannan vecka”. (Kniberg, 2013-04-29) 
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Även tvärfunktionella grupper anses positivt av respondenterna även om de inte kopplar detta till 

agila metoder. Anledningen är att alla projekt inom ITau använder tvärfunktionella grupper, även 

de som inte följer agila metoder. Detta stämmer väl överens med Karlsen et al. (2011) och 

Ahmed et al. (2002) som rekommenderar tvärfunktionella grupper för kunskapsöverföring. 

Wikefeldt (2013-05-13) menar att tvärfunktionella grupper är ett måste för att agila metoder ska 

fungera bra. 

5.1.3 Motsägelse mellan standardisering och fragmentering 

Projektmedlemmarna på ITau lyfter fram en enda nackdel med deras agila arbetssätt. De anser 

att poäng- och hastighetsberäkning av arbetskapacitet som är obligatoriska moment i Scrum är 

onödiga. Projektmedlem 4 menar att för vissa projekt inom ITau skulle andra metoder, som 

Kanban, lämpa sig bättre. 

 

En situation som möjligtvis kan försvåra för ITau är avvägningen mellan självständighet och 

gemensamma arbetssätt. Flera respondenter nämner att det blivit roligare att arbeta med agil 

projektledning, eftersom projektmedlemmarna blir mer delaktiga i process och beslutsfattande. 

Projekten har blivit mer självständiga. Däremot har ITau haft stora problem med att många 

projekt arbetar på olika sätt och därför har gemensamma arbetssätt för avdelningen försökt att 

genomföras. Tanken är att gemensamma arbetssätt ska kunna bidra till kunskapsöverföring, 

eftersom det blir tydligare struktur och rutiner för hur projekt ska bedrivas (Rohlin, 2011). Det 

kan i sin tur underlätta för medarbetarna att förstå och bli insatta i hur andra projekt bedrivs och 

därmed förenkla kunskapsöverföringen mellan projekt. En svårighet kan bli att bedöma i hur stor 

utsträckning som arbetsrutiner bör standardiseras. 

 

Kniberg (2013-04-29) menar att man inte bör standardisera för mycket, risken är att det minskar 

innovation. Han rekommenderar att alla projekt kan börja med att utgå ifrån Scrum. Det är en bra 

startposition när man är ny med agila metoder. Med tiden bör projekten själv hitta sina egna 

arbetssätt som passar dem. Gustavsson (2013-05-02) håller med och menar att en del av det fina 

med agila metoder är att man själv ska kunna ha möjlighet att påverka processer och verktyg. De 

som vill prova Kanban ska definitivt få göra det, men det får inte påverka hela avdelningen 

negativt. Båda nämner att viss standardisering måste finnas, men inom lösa ramar. Exempel som 

de ger är att bestämma att alla projekt ska följa det agila manifestet eller leverera sin produkt 

varannan vecka, men hur de gör det får gruppen avgöra helt själva. 

 

5.2 Strategi 

5.2.1 Tyst kunskap dominerar i systemutveckling 

När respondenter på ITau har fått svara på frågan vilken typ av kunskap som är viktigast att 

överföra får jag väldigt osäkra och varierade svar. Ungefär hälften gissar på tyst och andra 

hälften på explicit. Väldigt få respondenter känner till dessa begrepp sedan tidigare, vilket 
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möjligen kan ha påverkat deras svar, då jag tror att denna fråga kan kräva mer eftertanke än den 

korta tänketiden under en intervju. Följande analys av övriga intervjusvar pekar mot att det är 

främst tyst kunskap som behöver överföras. 

”Kunskapsöverföring bygger på att man pratar med varandra och det blir bara 

svårare och svårare, ju större vi blir och ju mer spridda vi sitter.” (Projektledare 3) 

Många utnyttjar sina kontakter och kollegor för att fråga om hjälp och för att överföra kunskap. 

De önskar även bättre koll på anställda i deras avdelning och verktyg för att förbättra 

nätverkandet och lära känna nya personer, vilket pekar mot tyst kunskap. 

”Nu har jag lärt känna en del personer som jobbat på Trafikverket i över 20 år som 

har otroligt bra kunskap inom vissa områden. Dessa är värdefulla eftersom även om 

de själva inte kan hjälpa kan de ofta peka ut vem som har kunskapen.” 

(Projektledare 4) 

En annan iakttagelse som pekar mot tyst kunskap är hur agila metoderna har förbättrat 

projekteffektivitet och -resultat. Framgångsfaktorer som nämns är ofta ökad kommunikation 

genom dagligt scrummöte och tätare kontakt med produktägare. Detta pekar också mot att 

överföring av tyst kunskap har förbättrats, vilket har lett till bättre projektresultat. 

 

Explicit kunskap utnyttjas till viss del genom intranätet och slutrapporter av några få 

respondenter. Intervjuerna visar att de flesta projektledare dokumenterar ganska lite i sitt arbete. 

Projektmedlem 4 menar att vissa projektmedlemmar måste dokumentera mycket, framförallt om 

man arbetar med kravfångst. (Kravfångst innebär att tolka önskemål, som produktägaren har, till 

specifika funktioner i mjukvaran.) Projektmedlem 4 menar vidare att dokumentation är viktigt att 

ha ifall man glömt bort vad som gällde. Däremot om man ska lära sig nya arbetsuppgifter (t.ex. 

ta över efter någon annan) är det väldigt viktigt att sitta tillsammans med personen och observera 

för att kunna lära sig på ett bra sätt. Karlsen et al. (2011) menar att systemutveckling domineras 

av tyst kunskap vilket även är fallet på Trafikverket. 

 

5.2.2 Personifieringsstrategi lämplig för agila projekt  

Eftersom agila metoder fokuserar främst på personlig kommunikation kan det tänkas vara 

naturligt att organisationer bör tillämpa en personifieringsstrategi. Jag tror dock att ett sådant 

beslut kräver en djupare analys. Agila metoder gäller främst intra-kunskapsöverföring medan en 

personfieringsstrategi gäller för hela organisationen och därmed även får mycket implikationer 

på inter-kunskapsöverföring mellan projekt. 

 

För att klassificera Trafikverket utifrån modellen av Hansen et al. (1999) bör tre kriterier 

analyseras. Om organisationen tillverkar standardiserade eller skräddarsydda produkter, om 

organisationen tillverkar en mogen eller innovativ produkt och om anställda behöver överföra 
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tyst eller explicit kunskap för att lösa problem.  

 

I samtliga tre fall pekar Trafikverket mot en personifieringsstrategi. Produkterna som tillverkas 

är oftast väldigt skräddarsydda och innovativa. Tågplaneringssystemen och liknande är 

anpassade till kunden och unika i sitt slag. Kunskapen som behöver överföras i organisationen är 

främst tyst som jag visar i avsnittet ovanför. Eftersom KM ska anpassas till hela organisationen 

och inte isoleras till specifika funktioner (Hansen et al., 1999), kan det dock bli ett möjligt 

problem för ITau om resten av organisationen tillämpar en kodifieringsstrategi. Hansen et al. 

(1999) menar förvisso att separata avdelningar kan ha egna strategier om de är tillräckligt 

oberoende och självständiga. Eftersom ITau:s respondenter upplever starka avgränsningar mellan 

olika avdelningar borde det därför kunna fungera. 

 

Alla tre intervjuade experter tror att en strategi som liknar personifiering (Hansen et al., 1999) 

passar bättre för agil projektledning. Kniberg (2013-04-29) menar att eftersom grunden för agila 

projekt är att kunna vara lättrörlig, leder det till att Knowledge Management bör fokuseras mer 

på kommunikation och mindre på dokumentation. Han menar att tyngdpunkt bör ligga på 

personifiering och på att skapa arenor där folk träffas. Vid geografiska problem (vissa viktiga 

medarbetare finns på annan ort och inte kan vara tillgängliga på plats) bör man utnyttja dagliga 

videosamtal. 

”Med dokumentation blir inte kvaliteten på kunskapen lika bra, överföringen sker 

bättre genom personlig kontakt. Kunskapen blir då mer exakt och anpassad.” 

(Gustavsson, 2013-05-02) 

”Det viktigaste är att inse att kunskapen ”sitter i människan” och därför blir det 

effektivaste sättet att sätta ihop personer i samma rum.” (Kniberg, 2013-04-29) 

Wikefeldt (2013-05-13) menar att det inte går att få samma kvalitet på kunskapen om den 

dokumenteras. Eftersom varje projekt innebär att skapa något nytt och unikt har det ingen 

betydelse om kunskapen skrivs ner eftersom den inte kommer vara tillräckligt relevant för nästa 

projekt. Han menar att det viktiga är att projektmedlemmarnas kapacitet förbättras som de kan ta 

med sig till nästa projekt och det är svårt att skriva ner. 

 

Dock menar alla tre experter att viss dokumentation bör finnas. T.ex. information som är lätt att 

glömma, information som påverkar alla, vissa rutiner, företagsstruktur (dvs. vilka avdelningar 

som finns och var). Detta kan snarare liknas vid en karta, över vart man kan vända sig, än 

kunskap, vilket även stämmer bra med Hansen et al. (1999) och Alavi och Leidner (2001) som 

menar att IT-verktyg bör användas för att kartlägga kunskapen i organisationen som kan hjälpa 

till att koppla ihop människor. 

 

Enligt Kniberg (2013-04-29) bör man analysera vem som är målgrupp. Om kunskapsöverföring 

ska gälla internt är det bättre att sätta ihop personer i samma rum. Om kunskapsöverföring ska 
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gälla för framtiden eller en extern enhet (kunder, andra företag) är dokumentation bättre. Han 

menar att dokumentation lämpar sig för exempelvis help-desk (kunder som behöver hjälp med 

återkommande liknande problem). Efter varje kundsamtal uppdateras denna information, vilket i 

sin tur kan minska nya samtal. Kunskapen är mer ytlig och inte lika djup, vilket också stämmer 

väl överens med rekommendationer från Hansen et al. (1999). 

 

En annan faktor som nämns utav Kniberg (2013-04-29) som inte tas hänsyn till utav Hansen et 

al. (1999), är förändringstakten av kunskap. Han menar att om kunskapen har snabb 

förändringstakt, bör man fokusera på att sprida tyst kunskap medan dokumentation kan användas 

vid långsam förändringstakt. IT-branschen förändras i en väldigt hög takt vilket leder till att 

kunskapen ofta snabbt blir inaktuell och därmed sänker värdet av dokumentation. 

 

Vid systemutveckling blir själva produkten som framställs en typ av dokumentation i form av 

programmeringskod. Kniberg (2013-04-29) menar därför att programmeringskod finns inget 

behov alls att dokumentera eftersom den bästa dokumentationen är en fungerande kod. En 

aktuell kod stämmer alltid, till skillnad från dokumentation om koden som kan bli inaktuell om 

den inte ständigt uppdateras. Han menar att man istället bör fokusera överbliven tid på att 

strukturera upp koden bättre så att den blir mer lättförstådd och förklara varför man gjorde på ett 

visst sätt eller hur saker hänger ihop. 

 

Kniberg (2013-04-29) berättar hur ett stort företag med många spridda medlemmar inte kunde få 

medlemmar att träffas. Tidigare hade de dokumenterat mycket av kunskapen utan framgång. Till 

slut löste man problemet genom att en person åkte runt och intervjuade olika nyckelpersoner. 

Dessa fick förklara framför en white board i fem minuter medan det spelades in på video. 

Videoklippen lades på företagets wiki där medlemmar kunde söka fram klipp efter nyckelord. 

Detta blev en stor succé och om något var oklart kunde personen därefter kontaktas via telefon. 

Detta visar att en kodifieringsstrategi kan fungera även när tyst kunskap behövs överföras, om 

videoklipp istället används. Det stämmer med Cockburns (2002) resultat som visar att video, 

som är ett rikare medium än dokument, också överför kunskap effektivare. Kunskapen kommer 

att ta längre tid att överföra, eftersom video inte är ett lika effektivt kommunikationsmedel som 

face-to-face vid en white board och det inte går att ställa följdfrågor. Däremot kan kodifieringen 

uppnå storskalighet som kan kompensera för den minskade hastigheten av kunskapsöverföring. 

 

Även om kodifiering kan vara möjlig för att överföra tyst kunskap bör den strategin fortfarande 

inte väljas vid agil systemutveckling eftersom det går emot det agila manifestet. Som tidigare 

nämnt i teorikapitlet innebär de två första principerna i agila manifestet individer och 

interaktioner framför processer och verktyg samt fungerande produkt framför omfattande 

dokumentation (Cockburn, 2002). Den första principen medför att tyst kunskap och socialisering 

ska prioriteras (Nonaka, 1994) och den andra medför personifiering före kodifiering, vilka går 

hand i hand. Att tillämpa en kodifieringsstrategi för med sig mer processer och regler, vilket 
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försvårar förmågan att snabbt kunna hantera förändringar. Systemutvecklingsprojekt domineras 

generellt av tyst kunskap (Karlsen et al., (2011) och även om det finns projekt som inte gör det, 

uppstår en stor risk att kodifiering blir inaktuell på grund av att tekniken föråldras snabbt. 

Således är tidsspannet för hur ofta nya projekt genomförs inte heller relevant. Enligt Brady et al. 

(2005) är kodifiering mer lönsamt ju större tidsspannet är innan nya projekt initieras, dock tappar 

det betydelse på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Väldigt stora projekt och/eller 

organisationer har inte heller betydelse eftersom både agila projekt (Kniberg 2011) och 

personifieringsstrategi har bevisats vara framgångsrika i denna kontext (Hansen et al., 1999; 

Alavi & Leidner 2001). Detta stärker slutsatsen att agila metoder bör tillämpa en 

personifieringsstrategi oavsett projektform och organisationsform. 

 

De fynd som Swan et al. (2005) samt Martinsson (2010) kom fram till stärker ytterligare att en 

personifieringsstrategi bör tillämpas. De fann att en strategi som fokuserar på lärande genom 

erfarenhetsackumulering är att föredra eftersom det är väldigt svårt att lyckas med 

organisatoriskt lärande genom att extrahera kunskapen ur människan och standardisera den. 

Samma effekt uppmärksammas på Trafikverket när respondenter får beskriva en erfarenhet när 

kunskapsöverföring har fungerat bra. Exempel som lyfts fram handlar oftast om något fall då 

medlemmar samarbetat bra med varandra, ibland i form av interna informella utbildningar och 

ibland genom att man lärt sig genom att sitta nära och följa en person. Väldigt sällan nämns att 

kodifiering på något sätt bidragit till kunskapsöverföring. 

”I ett projekt fick gruppen hjälp av några från ICT-avdelningen för att lära sig om 

en ny teknik. De hade en tvåtimmars intern utbildning/workshop med 

systemutvecklarna. Detta funkade väldigt bra och effektivt, istället för att försöka 

lära sig själva via internet eller testa sig fram.” (Projektledare 4) 

”Den öppna sprint-demon var väldigt bra. Folk kom efteråt och frågade eller 

kommenterade hur man jobbat och löst saker och ting, det väcker intresse.” 

(Projektledare 5) 

”Man ska inte underskatta fikaraster och det som sägs vid kaffeautomaten, för där 

kommer mycket information fram när man börjar diskutera. Och när något väl 

börjas diskutera kan många runtomkring känna att det här vill de vara med och 

lyssna på eller att de kan tillföra något.” (Projektledare 4) 

5.2.3 Dokumentation vid personifieringsstrategi 

Vid en personifieringsstrategi bör kodifiering och IT-verktyg användas för att bygga nätverk 

mellan människor som främjar den tysta kunskapsöverföringen. Syftet ska vara att kartlägga 

kunskap, snarare än att dokumentera den (Hansen et al., 1999; Alavi & Leidner, 2001). 

 

Detta får implikationer för hur erfarenheter bör dokumenteras. Slutrapporter och intranätet är 

medel som skulle kunna bidra med erfarenheter till kommande projekt. Enligt Cockburn (2002) 
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bör dokumentation enligt de agila principerna vara ”just enough” och ”barely sufficient”. Om 

denna princip appliceras på erfarenhetsrapportering, skulle de viktigaste lärdomarna kunna 

nämnas med nyckelord snarare än genom en detaljerad beskrivning. Detta kan liknas vid Alavi & 

Leidners (2001) rekommendationer att ha register med information om bakgrund, färdigheter och 

expertis av anställda som är kunniga inom olika ämnesområden. De menar att sådan meta-

kunskap är minst lika viktig som själva kunskapen i sig. 

 

Wikefeldt (2013-05-13) menar att man kan göra en lättviktig slutrapport med många bilder. 

Lärdomar kan dokumenteras grafiskt med enkla sätt som post-it:s eller på white board. Därefter 

kan det fotograferas och föras in i rapporten. 

 

Gustavsson (2013-05-02) har tidigare arbetat på ett konsultföretag där man hade slutat skriva 

omfattande utvärderingar i slutet av projekt eftersom det inte gav tillräcklig nytta. Istället började 

man väldigt noga visa upp vem som deltog i vilket projekt. När han startade ett nytt projekt åt en 

bank letade han upp personer som arbetat med liknande uppgifter åt banker tidigare och 

diskuterade erfarenheter med dem. Han menar att detta är en bra modell som hänger väl ihop 

med de agila principerna att fokusera på face-to-face kommunikation. I praktiken fungerade det 

till att börja med så att informationen nedtecknades i ett excel-ark. Man använde då enkelt excels 

autofiltrering för att se vilka projekt en viss person deltagit i eller vilka som ingick i exempelvis 

bankprojekt. Sedan utvecklades det till en intranätlösning med ungefär samma funktionalitet, 

dock lite enklare att göra sökningar på. 

 

I Trafikverkets fall är slutrapporterna väldigt viktiga för ledningen och svårigheten är att kunna 

föra in de agila principerna samtidigt som kvaliteten på rapporter inte kompromissas. 

Slutrapporten ska följa en mall och vissa avsnitt går inte att påverka, de måste dokumenteras 

enligt vissa riktlinjer. Däremot skulle de avsnitt som är relevanta för kunskapsöverföring som 

lärdomar och förbättringsförslag kunna sammanfattas med nyckelord och kontaktuppgifter för att 

upprätthålla en lätt och dynamisk struktur som är önskvärd (Karlsen et al., 2011). Jag föreslår att 

alla tekniker som det specifika projektet arbetat med kan listas med namn och nummer till 

respektive ansvarige eller kunnig inom området. Materialet bör sedan publiceras på intranätet så 

att det blir enkelt tillgängligt för alla (jfr Gustavsson, 2011). Denna process hjälper till att 

kartlägga vilken kunskap projektet har och även var den finns (dvs. vem som besitter 

kunskapen). Ofta uteblir utnyttjandet av rapporter för att de skrivs för omfattande (Jansson & 

Ljung, 2004), vilket talar för att en lättviktig rapport är att föredra. 

 

Projektmedlem 1 nämner ytterligare ett sätt att kartlägga kunskap, nämligen att sätta upp en stor 

tavla med projektlivscykeln uppritad, med markeringar för olika milstolpar. På denna karta 

skulle alla systemutvecklingsprojekt inom hela organisationen kunna placeras ut på sin 

respektive plats beroende på vilken fas de befinner sig i. Antingen som en stor fysisk tavla på en 
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vägg eller på intranätet, vilket kan bli lättare att uppdatera. Genom denna karta fås en överblick 

av vilka projekt som är på gång, vilket syfte de har och vilken fas de befinner sig i. 

5.3 Kommunikation 

5.3.1 Motsägelse mellan effektivitet och kunskapsöverföring 

Som tidigare nämndes (i avsnitt 5.1.2) är det tydligt att agila metoder har förbättrat 

projektresultat och kunskapsöverföring inom projekten. Däremot har det inte bidragit till att 

förbättra kunskapsöverföringen för hela ITau-avdelningen. Det blir uppenbart att problemen inte 

finns inom projekt utan mellan olika projekt. 

”Kunskapsöverföringen är den svåra biten och fungerar lika dåligt oavsett agilt 

arbete eller ej.” (Projektledare 3) 

Kniberg (2013-04-29) belyser hur det kan uppstå en motsägelse mellan projekteffektivitet 

(kortsiktig effektivitet) och kunskapsöverföring (långsiktig effektivitet). Han menar att en av 

grundprinciperna i Scrum är att en projektgrupp bör jobba helt ostört för att kunna bli så effektivt 

som möjligt. Gruppen ska sitta tillsammans och de ska skyddas ifrån allt brus från omvärlden. 

Men ju mer isolerat ett projekt är, desto mindre blir kunskapsöverföringen utåt. Om man istället 

går raka motsatsen och fokuserar mycket på olika aktiviteter för att sprida kunskap inom 

organisationen, minskar tiden till det egna projektet och därmed gruppens effektivitet. Det ena 

måste på sätt och vis offras för att kunna förbättra det andra. Detta kan jämföras med 

motsägelsen mellan exploatering och explorering. Båda dessa aspekter måste fokuseras på för en 

hållbar utveckling (Ahmed et al., 2002; Söderlund & Tell, 2012). 

 

Detta påstående förstärks ytterligare av Wheelwright och Clark (1992) ur Sebestyén (2006) och 

McDonough och Spital (2003) som menar att projektledare endast bör arbeta i 1-2 projekt åt 

gången för att maximera effektivitet och engagemang. Fler projekt kommer att minska båda 

faktorerna. Men i lärande syfte knyter man mer kontakter ju fler projekt man leder, vilket kan 

främja samarbete genom att koppla ihop människor mellan de olika projekten (Swan et al., 

2010). Detta upptäcks även på Trafikverket. 

”Jag är delaktig i två projekt och fungerar som en mäklare mellan dessa. T.ex. har 

jag sett till att två gruppmedlemmar från två olika projekt samarbetar väldigt bra 

med varandra. En systemutvecklare som kan mycket om WPF tekniska lösningar med 

en annan systemutvecklare som kan mycket om tågsystem.” (Projektledare 5) 

Sebestyén (2006) nämner att företag ofta frestas att lägga flera projekt per deltagare för att inte 

riskera att flaskhalsar uppkommer. Detta uppmärksammade jag på Trafikverket då många 

medlemmar har flera projekt och förvaltningsuppdrag på gång samtidigt. Detta leder i sin tur till 

att projektmedlemmar inte kan sitta i samma rum, då de störande momenten skulle bli alltför 

många i form av besök och telefonmöten som inte rör alla i projektgruppen. Därför sitter många 
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medlemmar i egna kontor, vilket bör undvikas vid tillämpande av agila metoder (D. Mishra & A. 

Mishra, 2009). 

Jag anser att företag i allmänhet måste göra en avvägning och bestämma sig för hur viktigt 

effektivitet är för tillfället och hur viktigt det är att alla projekt blir effektivare på längre sikt. 

Därefter bör kunskapsöverföringsåtgärder anpassas efter detta. Wheelwright & Clarks (1992) 

slutsatser kan fungera som ett hjälpmedel. Om något projekt är extra betydelsefullt, bör 

medlemmar inte vara delaktiga i andra projekt. Det kommer minimera ledtiden och öka 

kunskapsöverföring internt eftersom alla medlemmar då kan sitta tillsammans. Om samtliga 

projekt i organisationen prioriteras ungefär likvärdigt bör medlemmar vara delaktiga i två projekt 

samtidigt, för att öka projekt-deltagarnas effektivitet och kunskapsöverföringen mellan projekt.  

5.3.2 Öppna sprintgranskningar för att förbättra kontakten mellan anställda 

Samtliga respondenter på ITau, oavsett yrkesroll, har mycket bra kännedom om vad som pågår i 

deras projekt. När det gäller övriga projekt på ITau har man oftast mycket dålig kunskap. 

”De projekt som jag känner till försöker jag följa upp och se hur det går. Men andra 

projekt har jag ingen aning om.”(Projektledare 3) 

Flera nämner att problemet med detta är att det är svårt att veta vem man skulle kunna fråga om 

hjälp utav, då man inte vet vem som kan ha stött på liknande problem som en själv. 

”Kunskapsöverföring bygger på att man pratar med varandra och det blir bara 

svårare och svårare, ju större vi blir och ju mer spridda vi sitter […] På banverkets 

tid funkade detta bättre eftersom alla visste vad andra gjorde, nu för tiden har man 

ingen aning.” (Projektledare  3) 

Respondenterna önskar metoder för att kunna förbättra nätverkande och knyta nya kontakter. Ett 

förslag från två projektledare för att förbättra detta är att hålla öppna sprintgranskningar. 

Vanligtvis är det hela projektgruppen, produktägare och referensgrupp som är delaktiga. De 

senare två är ibland delaktiga via videokonferens. Ett fåtal gånger har dessa hållits öppna för 

externa ITau-medlemmar att ta del utav. Detta anses vara ett bra sätt att kunna få koll på hur 

andra arbetar och därmed kunna sprida kunskap. 

”Den öppna sprint-demon var väldigt bra. Folk kom efteråt och frågade och 

kommenterade hur man jobbat och löst saker och ting.”(Projektledare 5) 

Både Kniberg (2011) och Wikefeldt (2013-05-13) tror att öppna granskningar är ett väldigt bra 

sätt att överföra kunskap. Wikefeldt (2013-05-13) nämner att för åskådare är det roligare att få se 

produkten ”live” istället för att bara läsa sig till om det. Kniberg (2013-04-29) nämner att en 

fördel är att informationen inte är lika känslig som i retrospektiv där konflikter ibland måste 

lösas. Han menar dock att detta ger snarare en överblick av produkten än arbetsprocessen. 

Projektledare 3 föreslår att man även skulle kunna göra mer tekniska demonstrationer, t.ex. i 
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vilka ramverk man arbetar med, vilket skulle täcka processdelen. 

 

Att hålla öppna sprintgranskningar passar speciellt bra ihop med en personifieringsstrategi, då 

presentationer kan hjälpa till att skapa kontaktnät (jfr Hansen et al., 1999). Jag föreslår att 

sprintgranskningen kan delas i två delar, där den första är som en vanlig sprintgranskning för 

externa intressenter som produktägare och användare. När den är klar skulle en mer intern 

demonstration fortsätta för de medlemmar som är intresserade av hur det specifika projektet 

arbetade. Detta skulle kunna göras ibland, förslagsvis i sista sprinten i samband med avslutandet 

av projekt.  

 

Ett problem för stora organisationer med många projekt är att det inte är praktiskt möjligt för 

medlemmar att kunna medverka på alla sprintgranskningar. Då behöver det administreras på 

något sätt så att man endast blir inbjuden till granskningar som har likheter med det egna 

projektet och som man kan dra lärdomar av. Kostnaden kan riskera att överstiga nyttan om man 

följer en granskning av ett projekt som inte är relevant (jfr Braf, 2000). För att detta ska fungera 

måste även gemensamma arbetssätt skapas, framför allt kring sprintgranskningars varaktighet. 

Projektmedlem 1 anser att de bör hållas relativt kortfattade, kring 30 minuter, för att åskådare ska 

ha tid att medverka och inte tappa intresse. Det blir enklare för övriga medlemmar att planera om 

de vet om att granskningen kommer pågå en bestämd tid. För att höja kvaliteten på 

kommunikationen bör fler sinnen för inlärning kopplas in (Fleming, 2001). Sprintgranskningar 

kan uppnå detta genom att kunder/användare får prova på produkten istället för att projekt-

gruppen visar upp hur den fungerar. Då finns alla tre lärande sinnen (visuell, auditiv och 

kinestetisk) närvarande. 

 

5.4 Utvärderingar 

5.4.1 Retrospektiv 

De projekt inom ITau som följer Scrum använder sig utav retrospektivmöten efter varje avklarad 

sprint. Men hur de genomförs skiljer sig åt mellan olika projekt. I ett projekt får medlemmar 

skriva ner sina åsikter individuellt på lappar. Lapparna varierar från glad gubbe, ledsen gubbe, 

ros, glödlampa, frågetecken och ett utropstecken. Enligt projektledaren används detta istället för 

gruppdiskussion för att högljudda personer inte ska dominera och för att allas åsikter ska kunna 

lyftas fram. I ett annat projekt går man laget runt och alla medlemmar får berätta om något som 

har fungerat bra. Enligt flera projektledare varar dessa möten omkring 30-45 minuter även om 

min egen observation av ett möte är att det endast varar i ca 20 minuter. Kniberg (2007) 

rekommenderar att dessa möten bör vara 1-3 timmar, beroende på hur mycket diskussion som 

uppkommer. Det skulle möjligen kunna innebära att projekten på ITau inte fokuserar tillräckligt 

på förbättring. 

 

De flesta respondenter är positiva till retrospektiv men det finns en del potential till förbättring. 
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Några respondenter nämner att de fungerade dåligt i början, men har blivit bättre med tiden. 

Scrum är fortfarande nytt för flera projekt inom ITau och det kan därför möjligtvis ha fört med 

sig en del barnsjukdomar (jfr Schwaber & Sutherland, 2011).  

”Vi försöker på ärligt sätt, med hjälp av lite lappar, skriva ner vad vi borde fortsätta 

med, vad vi ska börja göra och vad vi ska sluta göra [...] Det var svårt de första 

gångerna, det går lättare och lättare nu.” (Projektmedlem 3) 

Några respondenter nämner att sin grupp endast nämner vad som har fungerat bra under sprinten 

och sällan diskuterar hur arbetsprocessen kan förbättras. Under min observation av ett 

retrospektiv iakttog även jag att ingen lyfter fram något som har fungerat dåligt eller något som 

man skulle kunna göra annorlunda i nästa sprint. En möjlig orsak till detta belyses av 

projektmedlem 4 som menar att man efter ett tag blir lite hemmablind och har därför svårt att se 

förbättringar på hur man kan jobba. Respondenten menar att det blir mycket lättare när man 

kommer till ett nytt projekt och ser på vilket sätt den nya gruppen arbetar annorlunda. 

 

På ITau har retrospektiv hittills endast bidragit till förbättring inom den egna gruppen. Eftersom 

dokumentation inte prioriteras och inte heller någon utomstående är med på retrospektivmöten 

för att extrahera kunskap som kan spridas vidare. Dessa resultat stämmer med Karlsen et al. 

(2011) att agila metoder lätt riskerar att bli öar av kunskap. Retrospektiv kan dock bidra med 

kunskap till resten av organisationen genom att möten ibland leds av en extern medlare från ett 

annat projekt, alternativt att en kort utvärderingsrapport skrivs (Kniberg, 2011). En extern 

medlare passar bra med en personifieringsstrategi (jfr Hansen et al., 1999) och det skapar även 

variation och nya insikter för hur möten kan ledas (Kniberg, 2011). Variationen som uppstår kan 

i sin tur även hjälpa till att lösa problemet som beskrivs ovanför med att medlemmar blir 

”hemmablinda” och har svårt att se förbättringspotential. Kniberg (2013-04-29) föreslår att man 

kan hantera detta genom att undersöka om något projekt har väldigt framgångsrika retrospektiv 

och be en medlem därifrån leda ens eget möte. 

 

5.4.2 Projektavslut och slutrapporter 

På ITau finns inga rutiner kring hur projektavslut ska genomföras. De skiljer sig därför åt mellan 

de olika projekten. En del har genomförts som tvådagars workshops, där brainstorming och post-

it lappar används, medan andra projekt har haft kortare retrospektivliknande möten med 

gruppdiskussion. 

 

Projektmedlem 4 påpekar att dessa endast sker i ca var fjärde projekt, medan andra medlemmar 

och projektledare menar att en ordentlig utvärdering sker efter varje projekt. Projektmedlem 4 

menar att det ofta är upp till projektledaren, budget och produktägare om och i så fall hur ett 

projektavslut ska genomföras.  

 

Till skillnad från avslutning av projekt som har större frihet, måste alla projekt leverera en 
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slutrapport enligt vissa riktlinjer. Därför kombineras ofta projektavslut med en utvärdering där 

resultatet blir till underlag för slutrapporten. I nuläget är slutrapporter väldigt användbara för 

ledningen men bidrar inte alls lika bra till kunskapsöverföring.  

”Slutrapporter används bara av styrgruppen, men erfarenheter till egna 

organisationen kan inte tas vara på. Det finns ingen struktur eller arbetssätt som 

tillåter detta.”(Projektledare 1) 

Flera respondenter belyser hur svårt det är att hitta slutrapporter. Om de skulle behöva få tag på 

en rapport skulle de bli tvungna att fråga en projektledare personligen. 

”Jag har aldrig ens läst någon annans slutrapport. Vet inte ens var jag skulle kunna 

hitta dem.” (Projektledare 4) 

”Oftast när projekt avslutas skrivs en slutrapport som läggs i arbetsrummet och 

glöms bort. Folk vet oftast inte om att de ens finns och därmed läser ingen dem.” 

(Projektledare 3) 

”Slutrapporter ska vara tillgängliga på samma ställe centralt, vilket de tyvärr inte 

är. Ibland har jag läst en slutrapport för att jag hittat en mer av en slump, men oftast 

vet man inte var de finns.” (Projektmedlem 4) 

Det finns rutiner som medför att slutrapporter alltid skrivs och i Trafikverkets slutrapportsmall 

finns tydliga riktlinjer att följa för hur man kan beskriva lärda erfarenheter och 

förbättringsförslag från ens projekt (Trafikverket, 2010). Det finns även rapporter som är skrivna 

på ett bra sätt med hänsyn taget till erfarenheter och möjliga förbättringsförslag (Rohlin, 2011). 

Problemet är alltså främst att spridningen och utnyttjandet av rapporterna är undermåligt. 

 

Om man tillämpar en personifieringsstrategi för hur projekt ska avslutas skulle det kunna följa 

samma princip som sprintavslutningar med granskning och retrospektiv, fast i omvänd ordning. 

Det sista retrospektivet skulle kunna fokusera på processen och erfarenheter för hela projektet 

som sedan blir underlag för en lättviktig slutrapport och sprintgranskning. Presentationen görs då 

i två delar, först som en vanlig produktpresentation och därefter presenteras erfarenheter och 

arbetsmetodik för de kollegor som är intresserade. Detta tar bort risken för att resultatet bara 

arkiveras och glöms bort (jfr Gustavsson, 2011). Därefter kan slutrapporter publiceras på 

intranätet, vilket medför att de anställda enkelt kan hitta rapporter. Kniberg (2013-04-29) 

påpekar hur viktigt det är att alla slutrapporter finns samlade på ett ställe och är tillgängliga för 

alla medlemmar.  

 

På detta sätt kan även projektavslut bidra till att skapa kontakter mellan anställda vilket är syftet 

med en personifieringsstrategi. Jag anser att avslutande granskningar även kan spelas in på video 

och publiceras på intranätet. Eftersom video är ett relativt rikt kommunikationsmedel (Cockburn, 

2002) som tar hänsyn till både det visuella och auditiva (Fleming, 2001) borde detta kunna 
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fungera som ett bra komplement, eller till och med som substitut, för erfarenhetsdokumentering. 

Om detta används som enda medel för dokumentation av erfarenheter sparas även in tid som 

annars går åt till ytterligare dokumentation. 

 

Jansson & Ljung (2004) och Tonnquist (2012) beskriver hur avslutade projekt kan ge upphov till 

”post-project depression”. Denna risk kan undvikas om den avslutande projektpresentationen 

görs till en tillställning efteråt. Flera respondenter önskade även att det fanns mer formella avslut 

kring projekt. 

 

5.5 Processer 

I en personifieringsstrategi bör syftet med processer vara att hjälpa till att skapa nätverk. Detta 

kan göras genom jobbrotation, infrastruktur som kontorslayout och grupprum, tvärfunktionella 

grupper, CoP:s, IT-verktyg och olika evenemang som öppna sprintgranskningar och retrospektiv 

på högre nivå (jfr Ahmed et al., 2002). 

 

Den enda processen, utvecklad i syfte att förbättra kunskapsöverföringen på ITau, är 

Communities of Practice. Detta är ett nytt initiativ som startades i år. (Dessa grupper kallas 

internt för ”kompetensforum” men i fortsättningen kommer jag använda benämningen ”CoP” 

för att undvika missförstånd. Ordet forum används längre fram för att benämna 

diskussionsforum som sker online). Trafikverket har avsatt sex timmar per år arbetstid åt detta 

per person, vilket är fördelat på fyra möten om vardera 90 minuter. Det finns ett CoP för 

projektledare, testledare, systemutvecklare, IT-arkitekter och krav & användbarhet och de leds av 

en medlem med motsvarande kompetensområde. På varje möte finns en chef med som 

ledningsrepresentant, för att ha närhet till ledning att kunna driva igenom förändringar. 

Ledningen har dragit upp lösa riktlinjer kring CoP:s så att de inte ska utgöra traditionella 

utbildningar med föreläsare. Istället är tanken att medlemmarna ska dela med sig av erfarenheter, 

exempelvis redovisa positiva och negativa aspekter från sitt egna projekt. Detta stämmer bra med 

rekommendationer från Wenger och Snyder (2006) och Ahmed et al., (2002) som anser att det är 

viktigt att ledningen inte styr CoP:s så att de kan utvecklas fritt. Däremot menar de att det är bra 

att ha med en ledningsrepresentant som ”sponsor” för att ha tillgång till resurser, vilket också 

efterföljs på ITau. Flera respondenter håller med om detta och uppskattar möjligheten att själva 

kunna bestämma CoP:ns innehåll och styrning. 

 

Samtliga respondenter är positiva till CoP:n. En del tycker att sex timmar om året är alldeles för 

lite och menar att ett möte på 90 minuter varje månad vore bra. Andra menar att sex timmar om 

året räcker, dels för att det är svårt som ansvarig att hitta ”material” att fylla ut tiden med och 

dels för att det är bättre att låta CoP:n växa fram med tiden och bli populärt. Därefter kan det 

utökas, istället för att det tvingas på. En medlem nämner att man borde kunna gå på andra CoP 

än sitt egna, dvs. att systemutvecklare ska kunna gå på exempelvis testarnas CoP. 
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Det är endast anställda som får gå på arbetstid medan konsulter får medverka på sin fritid. 

Anledningen är att konsulterna anses ha egna CoP:s på konsultbolagen och att det skulle kosta 

för mycket för Trafikverket. En konsult menar att den gärna vill gå på dessa CoP:s, men inte har 

tid att göra det på sin egen fritid. Därför uteblir deltagandet, vilket är en nackdel för 

kunskapsöverföring. 

 

På Trafikverket är CoP:s sammansatta efter yrkesroll och det är bara medlemmar inom ITau-

avdelningen som ingår i dessa. Att ha CoP:s som sträcker sig över avdelningsgränserna skulle 

möjligen kunna bryta ner gränserna mellan de i nuläget starkt separerade avdelningarna. Det är 

viktigt att expandera de anställdas kontaktnät för att öka kunskapsöverföringen genom 

exponeringen för nya idéer, även om kontakterna blir svagare (Robertson et al. 1996 ur Alavi & 

Leidner, 2001). Ett sätt skulle kunna vara att skapa CoP:s baserade på affärsområde istället för 

yrkesroll vilket gör det lättare att involvera medlemmar ur olika avdelningar (Ahmed et al., 

2002). 

 

En process som både Kniberg (2013-04-29) och Gustavsson (2013-05-02) nämner, för 

kunskapsöverföring, är retrospektiv på högre nivå. Gustavsson (2013-05-02) berättar hur man i 

ett företag hade löst det genom att ha en samling med ca 7-8 team där en representant från varje 

projekt fick ställa sig upp och berätta inför de andra. Övriga grupper kunde då ställa frågor och 

diskutera hur man löst problem och uppgifter. Kniberg (2013-04-29) beskriver att man kan 

organisera dessa ”inter-projektretrospektiv” genom att exempelvis en scrummästare från projekt 

A, en utvecklare från projekt B, en testare från projekt C, etc. har ett eget retrospektiv 

tillsammans som leds av en opartisk person. Detta följer samma princip som Scrum av Scrum 

(Kniberg, 2011), förutom att det även kan användas mellan projekt när projekten inte är direkt 

beroende av varandra.  

 

Alternativt föreslår Kniberg (2013-04-29) att man har ett stort retrospektiv där alla medlemmar 

på hela avdelningen/organisationen medverkar genom att tillämpa open-space mötesteknik. 

Eftersom open-space hanterar väldigt stora grupper kan det även bidra till att expandera de 

anställdas kontaktnät vilket är viktigt för kunskapsöverföring (Alavi & Leidner, 2001). Braf 

(2000) och Call (2005) rekommenderar att företag bör granska vilken kunskap organisationen 

besitter. Det hjälper till att inse vilken kunskap som saknas, vilken kunskap som finns men inte 

används och en bättre förståelse för hur kunskap sprids i organisationen. Ett open-spacemöte 

skulle kunna bidra till detta eftersom medlemmarna, under ett sådant möte, själva reder ut vilken 

kunskap de är intresserade utav och vill lära sig mer om. 

 

5.6 Företagskultur 
Många av respondenterna anser att Trafikverket är en väldigt hierarkisk organisation i jämförelse 

med en platt organisationsstruktur. Företagskulturen är väldigt formell och byråkratisk, mycket 

p.g.a. att det är en statlig myndighet. Med detta följer mycket regler. 
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”I år fick företag inte skicka påskgodis till avdelningarna längre eftersom det anses 

som mutor.” (Projektledare 4) 

Enligt respondenterna finns dock flera tydliga skillnader mellan kulturen på ITau och resten av 

Trafikverket. ITau anses vara mer informell och mindre byråkratisk. Egenskaper som nämns är 

bra arbetsklimat, att ITau har en roll som problemlösare och försöker underlätta för andra 

avdelningar. En respondent tror att införandet av de agila metoderna har bidragit mycket till att 

förbättra kulturen genom fokus på mycket personlig kommunikation och aktivt deltagande och 

beslutsfattande från projektmedlemmar. Dessa är aspekter som ingår i organiska strukturer (jfr 

Ahmed et al., 2002). Dock finns det enligt en respondent fortfarande långa beslutskedjor. 

Information som ska fram på ITau måste färdas genom en viss ordning (från ledningen och 

nedåt) och gå genom många steg, vilket liknar mer mekaniska strukturer (Ahmed et al., 2002). 

 

I teorikapitlet diskuteras att organisk struktur bidrar till kunskapsöverföring (Ahmed et al., 

2002). Trafikverket som helhet är väldigt mekanisk på grund av hierarkisk struktur, mycket 

byråkrati, starkt separerade avdelningar och långa beslutskedjor. ITau är istället mer organisk 

och eftersom respondenterna är mycket positiva till ITau:s kultur visar det att organisationer i 

allmänhet bör sträva efter att försöka närma sig organiska strukturer, vilket bekräftar teori utifrån 

Ahmed et al. (2002). 

”ITau är Trafikverkets bästa avdelning” (Projektledare 1) 

De flesta tyckte att ITau:s kultur är öppen, samarbetsvillig och att man kan lita på sina 

medarbetare. Dessa tre kriterier utgör de beståndsdelar för en kultur som främjar 

kunskapsöverföring (Ahmed et al., 2002; Wong, 2005). Det anses inte heller finnas någon risk 

att medlemmar hamstrar på kunskap, vilket är ett av de vanligaste problemen med 

kunskapsöverföring (Ahmed et al., 2002). På Trafikverket belönas inte kunskapsöverföring på 

något sätt men anställda hamstrar ändå inte på kunskap. Detta visar att om samarbete, öppenhet 

och förtroende uppnås försvinner risken för hamstring. 

”Tycker att ITau:s kultur är lite mer lättsam än hela Trafikverket, t.ex. att cheferna 

klär ut sig vid påsk och bjuder på sig själva.” (Projektledare 4) 

 

5.7 Ledningsstöd 
När det gäller respondenters åsikter kring ledningen är det tydlig skillnad mellan ITau-

avdelningens ledning och högsta ledning. Det finns ingen som är kritisk till den närmsta 

ledningen. Det är även skillnad mellan projektledarnas och projektmedlemmarnas åsikter. En del 

projektledare är kritiska gentemot den högsta ledningen, samtidigt som samtliga 

projektmedlemmar nämner att avståndet till högsta ledning är så stort att det är svårt att ha en 

åsikt. 
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Bristerna som nämns är tidsbrist – att ledning prioriterar resultat och effektivitet före 

kunskapsöverföring samt att de inte lyssnar på anställdas åsikter. 

”Nuvarande generaldirektör prioriterar extra mycket att spara kostnader och öka 

effektivitet.” (Projektledare 1) 

Flera projektledare och medlemmar menar att tidspressen i det egna projektet gör att man inte 

hinner reflektera och ägna tid åt kunskapsöverföring. Projektledare 3 nämner att genom enkäter 

får varje år ledningen kritik för att det inte finns tid för reflektion och eftertanke, men att inga 

åtgärder görs. Projektledare 1 nämner att detta i sin tur leder till att enkäter känns meningslösa. 

”Även den egna individuella kunskapsöverföringen för egen del blir lidande eftersom 

det inte finns tid att reflektera. Nya projekt påbörjas innan gamla hunnit avslutas och 

därför ges ingen möjlighet att tänka igenom och bearbeta erfarenheter så att ens 

egna arbetssätt kan ändras.” (Projektledare 3) 

Flera projektledare nämner att ledningen bör lyfta upp problemet med kunskapsöverföring på 

agendan och skapa rutiner som ska gälla för alla. Dock har en viktig förändring genomförts för 

att främja kunskapsöverföring och utgör ett steg i rätt riktning. Det är uppstarten av CoP:s som 

efterfrågades i ca 3-4 år innan det till slut infördes. 

 

Ett problem som försvårar för de anställda är att Trafikverket drabbas av ständiga 

omorganisationer. Eftersom det bl.a. beror på politiska beslut, kommer detta fortsätta hända och 

är därmed inget som kan förhindras. 

Ryckigheten i Trafikverkets organisation gör att det inte blir kontinuitet i det hela 

[…] Förut har jag bytt chef varje år, så snabb omorganisation är det hos oss. […] 

Ett problem är att förvaltningen av GEM (gemensamma arbetssätt) ligger lite på is 

eftersom man inte riktigt vet vad som kommer hända framöver. Förändringar kan 

inte genomföras eftersom avdelningen väntar på ny omorganisation.” (Projektledare 

1) 

”Omorganisationerna gör att det blir lägre i tak. Folk blir nervösa och bevakar sina 

positioner.” (Projektmedlem 4) 

De två vanligaste problemen som är relaterade till ledning och företagskultur är att anställda inte 

har tid att sprida kunskap eller hamstrar kunskap till sig själva (Ahmed et al., 2002; Karlsen et 

al., 2011). I Trafikverkets fall är den första faktorn ett stort problem, vilket illustreras ovan. Om 

problemet med kunskapsöverföring kan förankras hos högsta ledning kommer det bli enklare att 

genomdriva förändringar som behövs för att förbättra kunskapsöverföringen (Conley & Zheng, 

2009). Dilemmat består av hur avvägning mellan resultat och kunskapsöverföring ska göras. 

Varje aktivitet för att öka kunskapsöverföring kostar, däremot kan det löna sig långsiktigt ifall 

projekt börjar samarbeta bättre med varandra. 
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Gustavsson (2013-05-02) tror att en orsak till att kunskapsöverföring misslyckas bland företag är 

att cheferna inte tar ansvar för att inte bara projekten utan även hela avdelningen ska lära mer av 

varandra. Chefer har ett ansvar att tänka långsiktigt, till skillnad från projektledare som endast är 

ansvariga för sitt projekt och saknar långsiktigt perspektiv. Han menar att om inte ledningen ser 

till detta, kommer kunskapsöverföring inte att ske. 

 

Enligt Politis (2001) bör ledare uppmuntra anställda till interaktion och gemensamt 

beslutsfattande för att främja kunskapsöverföring. Agila metoder stämmer mycket bra in på detta 

då projektgrupper är tänkta att leda sig själva och mycket kommunikation mellan anställda 

förespråkas. Som jag tidigare nämnt tycker även en del respondenter att medlemmars 

engagemang har ökat på grund av de agila metoderna. På Trafikverket medför den mekaniska 

strukturen med mycket regler ett möjligt hinder som minskar anställdas makt i olika situationer. 

Politis (2001) slutsatser samstämmer därmed med Ahmed et al. (2002) att företag bör försöka 

uppnå organisk struktur där ett steg i dess riktning är att ledare uppmuntrar till gemensamt 

beslutsfattande. 

 

5.8 IT-verktyg 
Det finns en del IT-verktyg för de anställda på Trafikverket som underlättar för 

kunskapsöverföring. Det finns en sofistikerad kommunikator som kan användas för att både 

ringa, chatta och mejla anställda. Det går enkelt att se status på anställda om de är tillgängliga, 

upptagna eller frånvarande. Kommunikatorn kan även kopplas till mobiltelefonen om den ena 

parten inte sitter vid datorn. 

 

Trafikverket har även ett stort intranät för hela organisationen. De flesta anser att intranätet är 

dåligt organiserat och strukturerat vilket gör det svårt att hitta relevant information. Det finns 

väldigt mycket material på intranätet som är onödigt. 

”Intranätet är som ett svart hål.” (projektledare 5) 

Samtidigt saknar respondenterna en mängd efterfrågad information, som verksamhetsområdes-

information, hur IT-avdelningen arbetar, information om olika projekt och praktisk information 

gällande exempelvis friskvård och reseräkning. 

”T.ex. finns angående IT-avdelningen bara en sida, ”hantera it-processen”, det finns 

inget mer. […] Hur ska man marknadsföra sig om man inte finns på intranätet. Det 

finns egna arbetsrum, men dessa kommer ingen åt”. (Chef 1) 

Flera respondenter anser att intranätet borde utnyttjas mer till kunskapsöverföring. Projektledare 

1 anser att intranätet inte underlättar för andra än ledningen att sprida kunskap. Respondenterna 

efterfrågar att få mer allmän information om vilka projekt som är igång och deras status. De 
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menar att det bör bli mer synligt vilket skede ett projekt befinner sig i och vilken teknik projekt-

grupper arbetar med. Detta är explicit kunskap som ett intranät lämpar sig väl för (Roberts, 2000; 

Walsham, 2001). En del respondenter är mer skeptiska till intranätet som ett verktyg för 

kunskapsöverföring, vilket även visar att detta inte är ITau:s egentliga problem. Deras problem 

är hur kontakten och interaktion mellan människor kan förbättras, i enlighet med 

personifieringsstrategin. 

”Tror inte intranätet behöver förbättras särskilt för att bli en kunskapsbas, finns 

andra metoder som är bättre, jag tror mer på kommunikation.” (Projektledare 3) 

”Jag tror inte intranätet behöver utvecklas till en intern wiki, internet finns redan.” 

(Projektmedlem 3) 

Utöver intranätet har ITau även en egen blogg kallad ”IT-folket” där nyheter om sektionen läggs 

upp. Varje projekt har även sitt egna arbetsrum som endast är tillgängligt för dem själva. 

 

Om Cooks (2008) modell appliceras på ITau blir det uppenbart att de behöver IT-verktyg som 

hjälper connection och communication. Det blir synligt genom min tidigare analys som visar att 

kontakten mellan människor behöver förbättras samt att företagskulturen redan karaktäriseras av 

samarbetsvilja. Exempelvis önskar flera respondenter att det finns ett sätt att få reda på vem som 

har jobbat med liknande uppgifter tidigare. 

”Skulle önska någon som hade övergripande koll, på vilka som gör samma saker 

eller har samma problem, som kan informera om detta så att de berörda personerna 

kan samarbeta bättre. Många är så tidspressade och fokuserade på sitt projekt att 

man sällan tittar utanför. Man vet inte heller vem man ska fråga som kan ha gjort 

detta tidigare.” (Projektledare 4) 

Således finns inget direkt behov av verktyg inom collaboration eller cooperation. Men processen 

att upptäcka detta var inte helt lätt. En utav intervjufrågorna (se fråga 43 i bilaga 1) ämnade att 

undersöka om problemlösning mest sker i grupparbete eller individuellt. De flesta respondenter 

anser grupparbete, vilket antyder att de bör fokusera på samarbetande verktyg. Dock kom det 

fram genom andra frågor att problemen inte handlar om samarbete utan snarare om kontakt 

mellan människor. 

”I flera månader hade jag behövt hjälp med en teknik, som kallas GELD, som har 

med eldrift och övervakning av tågstationer att göra, och jag hade nyligen äntligen 

löst problemet. Av en slump fick jag efteråt reda på att en annan systemutvecklare 

jobbat med detta tidigare.” (Projektledare 5) 

Mycket gruppinteraktion sker således inom projekten, men mellan olika projekt är det väldigt lite 

interaktion. Cooks modell är ett mycket lämpligt verktyg för att kunna anpassa IT-system till 

företag, men att analysera vilken kategori en organisation hamnar i genom att undersöka graden 
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av interaktion blir svårt och potentiellt missvisande. Jag anser att ett bättre sätt vore att undersöka 

mer direkt om problemen upplevs inom samarbete eller kontakt. 

 

De verktyg som faller inom kategorin som bidrar till att förbättra kontakter är främst sociala 

nätverk och online-forum, i viss mån även bloggar. Dessa verktyg medför att medlemmar 

kommunicerar med varandra asynkront, vilket i vissa lägen är effektivare kommunikationsmedel 

än den bästa synkrona kommunikationen: face-to-face framför en white board (Sotillo 2000; 

Hrastinski et al., 2008). Agila metoder och personifiering fokuserar mycket på synkron 

kommunikation genom nätverkande och personlig kommunikation. För att dessa strategier ska 

bli effektiva måste de kompensera med någon form av asynkront medel. Dock är det inte 

nödvändigt att använda sig utav avancerade IT-verktyg för att uppnå asynkron kommunikation, 

då e-mail fungerar lika bra för detta ändamål. 

 

Ett online-forum skulle kunna fungera som en kanal där man ställer frågor (inlägg) inom olika 

områden och där frivilliga kan hjälpa till att svara. Detta är ett IT-verktyg jag tror skulle passa in 

bra för ITau. Det rekommenderas även av Alavi och Leidner (2001) som menar att för 

effektivare kunskapsöverföring är det viktigt att utvidga personers kontaktnät som oftast är 

begränsad till nära bekanta. 

”Önskade att man kunde slänga iväg en fråga, är det någon som haft erfarenhet av 

det här? Och den som har haft det nappar på frågan och svarar, men det finns inget 

sådant sätt. Istället för att börja rota i organisationen så gör man på sitt eget sätt.” 

(Projektledare 4) 

Online-forum skulle kunna ses som ett mellanting mellan kodifiering och personifiering. 

Informationen kodifieras visserligen på online-forumet men inte enligt några bestämda processer 

eller regler. Medlemmar bygger själva kunskapsbasen och ett sådant online-forum skulle även 

kunna användas för att skapa nya kontakter mellan anställda och resultera i mer samarbete och 

nätverkande, vilket efterliknar personifiering mer. Dessutom kan det fortfarande bidra till 

kunskapsöverföring även om kunskapen är svår att artikulera i text. Ett svar på ett foruminlägg 

skulle då kunna bli att be personen som behöver hjälp att ta kontakt med en för att få en mer 

utförlig förklaring. Således behöver det inte vara ett hinder för tyst kunskapsöverföring och 

borde kunna fungera för både en personifierings- och kodifieringsstrategi. Problemet är snarare 

att få människor att använda online-forumet. 

 

Efter att frågan om ett online-forum har ställts, till ITau:s respondenter, är några positiva. 

Merparten är dock skeptiska och menar att IT-folket bloggen uppfyller redan denna funktion. I 

bloggen går det att göra inlägg i form av frågor. En risk som nämns är att ingen kommer att 

använda online-forumet. Två projektmedlemmar nämner att om de har ett 

programmeringsproblem använder de liknande väletablerade online-forum på internet som är 

väldigt stora och innehåller mycket information. 
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I nuläget är inte ens användandet av den interna bloggen särskilt vanligt. Av de senaste 20 

inläggen har endast en kommentar skrivits till ett utav inläggen. Ytterligare en risk är för mycket 

fragmentering i och med att det inte finns någon standard. Om det bara finns en blogg vet 

medlemmar var de ska skriva, men om det finns flera verktyg kan det hända att viss kunskap 

hamnar på ett ställe och annan kunskap på ett annat ställe. Detta skulle möjligen kunna lösas om 

bloggen och online-forumet byggdes ihop så att bloggen endast hanterar nyheter och online-

forumet endast hanterar frågor. 

 

Tidigare diskuterade jag att företag måste göra en avvägning mellan standardisering och 

fragmentering. Detta gäller även för processer och IT-verktyg. Risken med standardisering är att 

verktygen inte är anpassade till medlemmarna och ingen vill använda verktyget. Risken med 

fragmentering är att det finns för många verktyg och folk vet inte vilket de ska använda. Kniberg 

(2013-04-29) menar att en bra strategi är att ledningen ska förenkla och låta medlemmar själva 

kunna ha möjlighet att skapa de verktyg de vill ha. Han tillägger att man ofta måste 

experimentera en hel del och se hur väl ett verktyg accepteras. 

 

Varje ITau-medlem har även en egen Sharepoint-sida med kontaktuppgifter och info om 

kunskapsområden. Det går att skriva frågor till personer på deras sharepoint-sidor men då syns 

informationen bara där. Fördelen med online-forum är att informationen blir synlig för alla. 

Innehållet i online-forum skulle enkelt kunna struktureras kring olika ämnesområden som 

exempelvis systemutveckling, testning, Scrum etc. 

 

Gustavsson (2013-05-02) tror att ett online-forum kan fungera som ett komplement men bör inte 

vara det enda initiativet till kunskapsöverföring. Risken, som han ser det, är att endast få 

medlemmar använder online-forumet eftersom många kanske inte har tid och/eller engagemang 

att skriva där. Gustavsson (2013-05-02) tror mer på att formellt avsätta tid till aktiviteter för 

kunskapsöverföring. Han tillägger att om alla medlemmar måste vara med på exempelvis ett stort 

retrospektiv under en halvdag, så ingår det som en del i deras arbete och leder till att de kommer 

att lära mer av varandra. 

 

5.9 Incitament 
På ITau finns i nuläget ingen belöning anknuten till kunskapsöverföring, utöver att anställda kan 

få beröm i ord ibland. Alla respondenter är eniga om att kunskapsöverföring inte bör belönas 

monetärt vilket samstämmer med Herzbergs (1987) rekommendationer. En del menar att 

kunskapsöverföring borde ingå i arbetet vilket jag tolkar som att ledningen bör avsätta tid till 

detta genom kunskapsöverföringsprocesser. Andra menar att det bör belönas genom erkännande. 

 

Enligt Herzberg (1987) och Bassett-Jones & Lloyd (2005) bör man fokusera på faktorer som 

erkännande, prestation och personlig utveckling. Kniberg (2013-04-29) påpekar också att 
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monetär belöning kan ha motsatt effekt och man bör fokusera på att skapa metoder där 

medarbetare kan erkännas för deras arbete. Ett exempel han föreslår är att varje vecka får en 

person gå upp på en scen och berätta om något denna person är kunnig inom. Gustavsson (2013-

05-02) berättar att på en del konsultföretag skapades s.k. ”kulturbärare”. Det var ingen roll eller 

befattning man fick utan genom god handling belönades man och fick synas mer. Folk såg upp 

till dessa kulturbärare vilket motiverade andra att följa efter deras beteende. Dessa exempel 

efterliknar mycket de förslag som Ahmed et al., (2002) föreslår (baserade på Herzbergs teori) om 

att erkänna medarbetare genom att offentliggöra deras bidrag för andra, vilket förstärker deras 

vilja att fortsätta dela med sig i framtiden. 

”T.ex. Tomas är duktig på att sprida info om agil projektledning - vi kan fråga om 

han vill besöka Skånekontoret och hålla inspirationsföreläsning om det där?” 

(Gustavsson, 2013-05-02) 

En faktor som komplicerar hur belöning bör skötas är att kunskapsöverföring kan ske på många 

olika sätt inom en organisation. Om ett online-forum införs skulle medlemmar kunna belönas 

ifall de skriver där, för att påskynda utvecklingen av online-forumet. Den som svarat på flest 

inlägg under ett år skulle därmed kunna belönas genom ett erkännande (inte monetärt). Kniberg 

(2013-04-29) menar att problemet med detta är att det kan bli orättvist för de personer som 

bidragit till kunskapsöverföring genom andra medel, men som inte syns lika bra. Han anser att 

det även kan ta bort motivation att utnyttja andra aktiviteter för kunskapsöverföring och att man 

måste se till helheten om kunskapsöverföring ska belönas. 

 

Eftersom kunskapsöverföring är svårt att mäta (Wenger & Snyder, 2006) kan det bli svårt att 

vara helt objektiv och rättvis när detta ska belönas. Det uppstår således en risk med belöning att 

anställda blir orättvist behandlade, vilket i sin tur kan minska motivation till kunskapsöverföring. 

Därför anser jag att man bör vara mycket varsam med hantering av belöning. Däremot anser jag 

inte det vara en anledning till att belöning inte ska finnas eftersom bedömningar av anställda till 

befordringar alltid kan riskera att bli partiska, även om de endast baseras på individuell 

prestation. 

 

5.10 Mätvärden 
Det var svårt att få fram empirisk data om mätvärden för kunskapsöverföring används på 

Trafikverket. Ahmed et al. (2002) rekommenderar att EVA och balanserade styrkort används för 

att mäta KM. Detta har jag dock inte kunnat få några svar på genom studien. Projektmedlem 1 

nämner att balanserade styrkort används. Dessa utgår från sex strategiska mål för Trafikverket, 

som bryts ner i mindre faktorer. Dock känner ingen respondent på ITau till något mätvärde som 

används. Mjuka värden mäts genom årliga enkäter. Frågorna gäller bl.a. hur nöjd man är med 

ledarskapet, hur man trivs på arbetsplatsen etc. 
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Det nya CoP:t ska utvärderas genom att ledarna för respektive grupp träffas och diskuterar 

erfarenheter, vilket kan bidra till att förbättra dessa. Dock finns inget sätt att ta reda på hur väl 

CoP:n uppfyller sitt ursprungliga syfte. Wenger & Snyder (2006) menar att CoP:s bör mätas 

genom att samla ihop historier från dess medlemmar om hur denna grupp har bidragit till 

kunskapsöverföringen och hur det i sin tur lett till förbättrat resultat inom projekt, produkter eller 

affärsområden. Det är viktigt att kunna se en koppling mellan kunskapsöverföring och 

affärsresultat för att kunna skapa förståelse och insikt i hur gruppen bidragit till förbättringar 

(Wenger & Snyder, 2006). Detta skulle exempelvis kunna göras genom att arrangera en tävling 

där den bästa historien blir publicerad i organisationen (Wenger & Snyder, 2006). Detta blir då 

även kopplat till belöning för de anställda (jfr Herzberg, 1987; Ahmed et al., 2002).  

 

Jag anser att samma process även borde kunna expanderas till andra KM-initiativ, som 

exempelvis öppna sprintgranskningar och retrospektiv på högre nivå. Det finns en mängd olika 

sätt att skapa nätverk mellan människor och ju fler sätt som används, desto större chans för 

kunskapsöverföring (Ahmed et al., 2002). Dock kanske alla initiativ inte blir lönsamma. Genom 

att samla ihop historier för hur kunskapsöverföring bidragit till affärsnytta genom olika 

processer, blir det synligt vilka av dessa som bidragit mest. Då kan de mest givande processerna 

få mer resurser och de som inte bidragit lika mycket kan förkastas. 

 

En nackdel med personifieringsstrategi är att det är svårare att mäta. I en kodifieringsstrategi 

skulle slutrapporter, wikis och liknande kunna mätas utifrån hur mycket text som finns eller 

mängden besökare på wikin. Nätverkande och mängden interaktion mellan människor är svårare 

att mäta. 

 

Bloggar och online-forum är två IT-verktyg som enkelt kan mätas genom antal inlägg och antal 

kommentarer per inlägg. Det går även att särskilja mellan hur många inlägg man frågat om och 

hur många man svarat på, om man vill belöna medlemmar som hjälpt till andra mycket på 

online-forumet. Dessa verktyg passar också in i en personifieringsstrategi. 

 

5.11 Utbildning 
Samtliga respondenter är nöjda med utbildningsmöjligheter på Trafikverket. För varje medlem, 

oavsett yrkesroll, görs en utbildningsplan över de utbildningar som rekommenderas för dem. 

Kurser måste oftast ske externt, men då betalar Trafikverket. Wong (2005) och Conley & Zheng 

(2009) menar att om personal ska kunna bidra till kunskapsöverföring, är det viktigt att utbilda 

dem så att de förstår betydelsen av KM. Dock bedömer jag inte det vara en risk eftersom flera 

respondenter är medvetna och frustrerade över att kunskapsöverföring fungerar dåligt hos dem 

och är motiverade till att förbättra detta. Däremot menar flera respondenter att ledning inte 

förstår vikten av KM och att möjligen de borde utbildas. 

 

Det finns även möjligheter att byta jobb internt, så kallad ”jobbrotation”, vilket både kan 
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utveckla personen själv samt bidra till kunskapsöverföring. Kniberg (2013-04-29) menar att 

jobbrotation är ett exempel som gör att effektiviteten i projektet kommer att sjunka rejält om en 

teammedlem försvinner och en ny måste utbildas. Dock kan det bidra till mycket lärande och 

kunskapsöverföring. Han menar därför att det är en farlig metod och oftast gör företag felet att de 

flyttar runt människor för mycket snarare än för lite. Han anser att det inte får vara påtvingat från 

ledning. Det bör istället föreslås som en möjlighet så att medlemmar själv kan få byta projekt om 

de är intresserade. 

 

Projektmedlem 3 nämner att efter övergången till agila metoder, har en positiv skillnad i 

kunskapsöverföring skett genom införande av parprogrammering. Respondenten anser att det är 

ett väldigt bra sätt att utbilda någon, framförallt när ny mark ska brytas. Wikefeldt (2013-05-13) 

håller med om att parprogrammering är en mycket bra metod för kunskapsöverföring. 

 

Samtliga respondenter tycker att mentorskap är ett bra sätt att utbilda ny personal. Chef 1 menar 

att det även är något som försöker tillämpas inom ITau. Alla nya projektledare får en egen 

mentor, däremot inte projektmedlemmar. Det finns dock inga rutiner beskrivna för detta som 

rekommenderas av Trautman (2006).  

”I ett projekt från 2009 skulle en anställd sluta. För att kunna ta över jobbet och föra 

över kunskapen till ersättaren, satt jag tillsammans med en kollega och personen 

som skulle sluta i samma rum i några veckor och jobbade. Att sitta nära varandra 

och kunna följa varandra är viktigt för att upplärningen ska fungera effektivt.” 

(Projektmedlem 4) 

Parprogrammering och mentorskap faller inom kategorin socialisering på Nonakas (1994) 

kunskapsmodell och är därmed utbildningssätt som passar väldigt bra med agila metoder och 

personifieringsstrategi. Även jobbrotation är en lämplig metod i denna strategi. 

Ett problem inom ITau är att avdelningen växer. Det blir fler och fler projekt och de anställda 

räcker inte till, vilket leder till att många konsulter måste användas. I nuläget har ITau ca 120 

anställda och ca 150 konsulter. Det har även rått anställningsstopp vilket försvårar situationen 

ännu mer. Ledningen försöker visserligen konsultväxla så mycket som möjligt, men många 

konsulter vill inte bli anställda. 

”Skulle helst vilja att alla vore anställda, men det är svårt att klara rent praktiskt. 

Trots att man anställer fler medarbetare inom alla befattningar, så hinner man inte 

med.” (Chef 1) 

En del respondenter anser det vara en brist med många konsulter. De menar att det finns en risk 

att kunskap försvinner ur organisationen när konsulterna lämnar. 
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”Problemet är att projekten ska förvaltas efter att de är klara och konsulter som 

varit projektledare i utvecklingen försvinner när det är dags för förvaltning. Då 

försvinner viktig kunskap ur företaget.” (Projektmedlem 3) 

”Finns ingen anledning till att projektledare är konsulter, kompetens finns inom 

Trafikverket. Däremot kan det vara en bra idé att vissa projektmedlemmar är 

konsulter om expertkunskap behövs. Då kan konsulter vara användbara istället för 

att utbilda egen personal.” (Projektledare 1) 

Flera respondenter anser att det inte är ett problem att projektledare är konsulter, däremot att 

projektmedlemmar är det. De menar att om en anställd försvinner och tar med sig kunskapen ut 

ur företaget, är det generellt ett större problem om den kunnige personen är en systemutvecklare 

jämfört med projektledare. Detta eftersom projektledare är mer generalister än specialister och 

därför oftast lättare att ersätta. Det anses även finnas fördelar med att ha viss andel konsulter. 

Chef 1 menar att de kommer med ett annat perspektiv och annan kunskap som kan vara givande. 

”Nej, möjligtvis är det nackdel att systemutvecklare är konsulter. Eftersom de har 

mer expertkunskap som är viktig för verksamheten än projektledare bör de flesta 

utvecklarna vara anställda.” (Projektledare 5) 

Antvik & Sjöholm (2012) menar att nackdelen med konsulter som projektledare och medarbetare 

är att de individuella erfarenheterna försvinner ur företaget när konsulterna lämnar projektet. 

Detta får ännu större konsekvenser i agila organisationer med personifieringsstrategi, eftersom 

kunskapen inte extraheras ur människorna (jfr Swan et al., 2005; Martinsson, 2010). Därför bör 

organisationer begränsa antalet konsulter.  

 

5.12 Projektkontor 
På ITau finns inget formellt projektkontor (PK) i dagsläget. Dock är PK en något tvetydig 

funktion då det kan hantera många olika uppgifter (Pemsel & Wiewiora, 2013). På sätt och vis 

finns redan en del funktioner som motsvarar uppgifterna av ett projektkontor. Exempelvis en 

förvaltning som ansvarar för att utveckla gemensamma arbetssätt för hela avdelningen (Rohlin, 

2011). 

 

Frågan om ett projektkontor behövs och vad det i så fall ska hantera har inte gett något enhetligt 

resultat. De flesta respondenter på Trafikverket är positiva till ett projektkontor, endast två 

respondenter är kritiska. Orsakerna är att de har svårt att se vilka funktioner projektkontoret 

skulle ansvara för. De som är positiva till ett PK menar att det skulle kunna hjälpa till med 

följande: 

 Ansvara för samordning av slutrapporter. Dra ut det viktiga ur rapporter och 

sammanfatta. Detta var det mest efterfrågade önskemålet. 
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 Hantera resursfördelning, vilket i nuläget görs av sektionschefer. 

 Ansvara för att ITau arbetar med gemensamma arbetssätt. Projektledare 5 efterfrågar 

stöttning med att se till att projekt genomförs på rätt sätt. 

 Hjälpa till med att koppla ihop människor. Om någon behöver hjälp och inte vet vem man 

kan fråga skulle projektkontoret kunna hjälpa till med att hitta rätt person. 

 Hålla koll på vilka uppdrag som finns. Chef 1 nämner att det finns väldigt många projekt 

och förvaltningsuppdrag på gång för tillfället. 

 

Kniberg (2013-04-29) menar att projektkontor oftast ställer till mer skada än nytta. Han anser att 

de försöker standardisera för mycket och har för mycket kontroll, vilket leder till att man rör sig 

ifrån fragmentering emot standardisering. Han menar även att en del av de positiva delarna som 

ett projektkontor kan hantera (processer som främjar kunskapsöverföring) redan finns inbyggt i 

de agila metoderna. 

”Överhuvudtaget bör man försöka undvika alla speciella roller eller strukturella 

element i en organisation, om man verkligen inte kan motivera att det verkligen 

behövs. Risken är att man skapar byråkrati.” (Kniberg, 2013-04-29) 

Gustavsson (2013-05-02) och Wikefeldt (2013-05-13) ser annorlunda på saken och menar att 

projektkontor är bra för större organisationer med många projekt. Gustavsson (2013-05-02) 

menar dock att det inte är ett måste om man inte haft det sedan tidigare. Om man däremot haft ett 

framgångsrikt projektkontor tidigare så finns ingen anledning att ta bort det om man ändrar till 

agila arbetssätt. Projektkontoret kan fortfarande ha samma funktioner. Han menar även att det 

inte finns några speciella funktioner som ett PK måste innehålla, utan viktigare att det anpassas 

till organisationen.  

 

Wikefeldt (2013-05-13) tror att en risk med PK är att de ibland inte har samma agenda som 

projekten. Om huvudsyftet för en organisation är att skapa värde genom att utveckla och sälja bra 

systemutvecklingsprodukter så kanske projektkontoret snarare strävar efter att exempelvis stödja 

diverse administrativa rutiner (t.ex. budgetering och rapportering) snarare än förbättra 

projektarbetet. Han menar att man bör förenkla projektkontorets uppgifter och ansvar. Det kan 

räcka med någon person som samordnar alla projekt, vilket är i linje med Knibergs (2013-04-29) 

åsikter. 

 

Att kunna svara på om företag som arbetar med agil projektledning bör ha ett projektkontor är 

svårt. Nyttan av en sådan funktion kan tänkas öka i korrelation med ju större organisationen är. 

Intervjurespondenternas åsikter varierar friskt, dels om en sådan funktion behövs och även vad 

det i så fall ska hantera. Historiskt sett har projektkontor många gånger misslyckats med sin 

tänkta uppgift (Sebestyén, 2005), vilket kan tala för att det i praktiken är svårare att lyckas med 

än i teorin. 
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En möjlig nackdel är att PK kan leda till mer processer och kontroll vilket inte passar ihop med 

agila metoder. För att PK ska bli framgångsrika bör en erfaren och högt uppsatt projektledare 

leda projektkontoret (Sebestyén, 2005; Tonnquist, 2012). De menar att det är viktigt att 

projektkontoret har tillräckligt med resurser och mandat för att kunna ta beslut. Detta skulle då 

innebära att projektkontoret bör ha makt och kontroll, vilket går emot det agila manifestet med 

individer och interaktioner framför processer och verktyg. Samma motsägelse uppmärksammas 

om man jämför med Pemsel och Wiewiora (2013) som menar att PK bl.a. måste reglera, 

kontrollera och stödja projektledare i sin verksamhet för att säkerställa effektiva kunskapsflöden. 

 

Desouza och Evaristos (2006) modell delar in PK i fyra olika strategier. De uppgifter som 

respondenterna från Trafikverket efterfrågar motsvarar delar som kan liknas närmast vid 

informationsmanagern och kunskapsmanagern. Att hantera slutrapporter och hålla koll på vilka 

projekt som finns liknar mer administrativa uppgifter tillhörande den första strategin. Att ansvara 

för gemensamma arbetssätt kräver däremot genomdrivande auktoritet och mer inflytande, vilket 

motsvarar den senare strategin. 

 

Båda dessa strategier tillhör kategorin kunskapsintensiva PK, vilket rekommenderas till mogna 

projektorganisationer. Trafikverket kan ses som en mogen projektorganisation på grund av sin 

storhet, tillämpning av XLPM:s projektmodell och gemensamma arbetssätt. Däremot för att 

passa in med agila manifestet och påverka projekt så lite som möjligt borde en supporter strategi 

lämpa sig bäst, eftersom den har minst inflytande. Dock kan det vara problematiskt att försöka 

passa in verkligheten i denna förenklade statiska modell. Om det viktigaste för projektkontor är 

att de anpassas till organisationen ifrågasätter jag modellen med att ett PK borde kunna 

överlappa flera kategorier. Om ett PK ska bidra till kunskapsöverföring bör det vara i linje med 

KM-strategin (Conley & Zheng, 2009), vilket för en agil organisation innebär att hjälpa till att 

förbättra social interaktion och kommunikation mellan medlemmar och/eller kartlägga kunskap. 

Utifrån denna princip skulle ett PK kunna hantera samordnandet av projekt och medlemmar. 

Genom att kartlägga vilka projekt som angränsar till varandra kan öppna sprintgranskningar 

skräddarsys till medlemmar. Därmed kan anställda bli inbjudna till projektpresentationer som 

liknar ens egna projekt. En kartläggning medför att projektkontoret även kan administrera en 

statustavla över alla projekt i organisationen. Detta är säkra funktioner för ett PK eftersom det 

inte kontrollerar projekten, endast stödjer dem. Det är även i samstämning med en 

personifieringsstrategi.  
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6. Slutsatser och praktiska implikationer 
I detta kapitel sammanfattar jag de viktigaste fynden från förra kapitlet och presenterar generella 

slutsatser som svar på frågeställningen. Jag kommer därefter att presentera några förslag till 

fortsatt forskning. 

6.1 Hur kan kunskapsöverföringen förbättras hos organisationer som 

bedriver systemutvecklingsprojekt utifrån agila metoder? 
Agil projektledning har visats förbättra resultat och kunskapsöverföring inom projekt (intra-

projektlärande), eftersom systemutvecklingsprojekt domineras av tyst kunskap som agila 

metoder är bra på att ta vara på. För att förbättra kunskapsöverföring för hela organisationen 

(inter-projektlärande) behövs dock ytterligare stöd. Organisationer bör anta ett holistiskt synsätt 

med hänsyn till strategi, kommunikation, ledning, kultur, incitament, processer, IT-verktyg, 

utbildning och mätvärden. Hur dessa aspekter bidrar till kunskapsöverföring förklaras i följande 

avsnitt. 

 

Organisationer som bedriver systemutvecklingsprojekt enligt agila metoder bör sträva efter att 

förbättra nätverkande och interaktionen mellan människor, vilket leder till att en 

personifieringsstrategi bör tillämpas för hela systemutvecklingsavdelningen/organisationen. I 

denna strategi bör målet vara att skapa arenor där folk kan träffas och lära utav varandra. Detta 

kan göras genom följande: 

 Infrastruktur (kontorslayout, samlokalisering, grupp- och mötesrum) 

 Communities of Practice 

 Evenemang (retrospektiv på högre nivå, open-space möten) 

 IT-verktyg för att skapa kontakter (diskussionsforum, bloggar, sociala nätverk) 

 Öppna sprintgranskningar 

 Retrospektiv leds av extern medlare 

 Jobbrotation 

 Mentorskap 

 Parprogrammering 

 Tvärfunktionella grupper 

 

Svårigheten med att uppnå kunskapsöverföring är att man tvingas göra uppoffringar. Att 

maximera kunskapsöverföring kan bli dyrt eftersom medlemmars tid på deras befintliga arbete 

minskar. Samtidigt kan det bli kostsamt i längden om samma misstag görs om flera gånger. Det 

finns således en motsägelse mellan resultat (kortsiktig effektivitet) och kunskapsöverföring 

(långsiktig effektivitet). Eftersom projektledare och -medlemmar fokuserar på att uppnå ett 

lyckat projekt blir det ledningens ansvar att se till att det skapas kunskapsöverföring. Därför 

måste vikten av kunskapsöverföring förankras hos ledningen. 
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Företag kan även utnyttja denna motsägelse till sin fördel. Om något projekt är extra 

betydelsefullt bör dess medlemmar inte vara delaktiga i andra projekt. Det kommer minimera 

ledtiden och öka kunskapsöverföring internt eftersom alla medlemmar då kan sitta tillsammans. 

Om samtliga projekt i organisationen prioriteras likvärdigt, bör medlemmarna vara delaktiga i 

endast två projekt samtidigt, för att öka projektdeltagarnas effektivitet och kunskapsöverföring 

mellan projekt. 

 

De vanligaste problemen med kunskapsöverföring är att det saknas tid för detta och att anställda 

hamstrar på kunskap. Det första är starkt knutet till ledarskapsstöd medan det andra beror främst 

på företagskultur.  

 

Ledningen måste skapa tid och möjlighet för kunskapsöverföring genom att införa processer som 

bidrar till detta, så att människor kan träffas och interagera. Ledningen måste även göra en 

avvägning mellan standardisering och fragmentering. Inget av dessa är bra att ha för mycket 

utav. Rutiner och gemensamma arbetssätt (standardisering) kan underlätta kunskapsöverföring, 

dock finns det risk att projekten förlorar sin självständighet vilket kan minska engagemang och 

effektivitet. 

 

För att inte riskera att anställda hamstrar på kunskap är det viktigt att skapa en företagskultur 

med mycket samarbete, öppenhet och förtroende. Detta kan uppnås genom att skapa organiska 

organisationsstrukturer. Även belöning av kunskapsöverföring, genom att uppskatta och erkänna 

medlemmars prestation, kan bidra till att uppnå detta. Dock måste man vara försiktig vid 

hanterandet av belöning genom att försöka se till helheten och vara objektiv. Företagskulturen 

måste även anpassas till personifieringsstrategin genom att möjliggöra och uppmuntra till mycket 

interaktion mellan anställda. 

 

Kommunikation är väldigt viktigt i agila projekt och personifiering. Infrastruktur och 

kommunikationsmedium påverkar stort i hur framgångsrik kommunikation blir, både internt 

inom gruppen och mellan projekt. Kontorslokaler bör vara anpassade så att det blir enkelt för 

anställda att samlas och diskutera. Det bör finnas många white boards tillgängliga för att höja 

kvaliteten på kommunikationen. Om människor inte kan jobba på samma plats bör videosamtal 

utnyttjas på ett bra sätt genom skärmdelningar eller tillgängliga white boards för att 

kommunikationseffektiviteten på detta sätt fortfarande är relativt hög. 

 

Dokumentation vid personifieringsstrategi ska syfta till att kartlägga kunskap. Detta bidrar till att 

anställda kan lokalisera var kunskapen finns och få reda på vem som bör kontaktas. Detta bör 

göras med hjälp av register med information om bakgrund, färdigheter och expertis av anställda 

och projekt. Lärdomar och erfarenheter från projekt bör dokumenteras lätt och dynamiskt med 

kontaktuppgifter till sakkunnig. 
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Ett lättviktigt PK kan införas för en agil organisation om det inte ökar kontroll och byråkrati. Det 

bör i så fall hjälpa till att förbättra social interaktion och kommunikation mellan medlemmar 

och/eller kartlägga kunskap. 

 

Användandet av konsulter bör begränsas speciellt i agila organisationer som tillämpar en 

personifieringsstrategi. Eftersom kunskapen inte extraheras ur människorna medför en snabb 

personalomsättning att mycket kunskap kan försvinna ur organisationen. 

 

För att kunna förstå nyttan utav KM-initiativ måste mätvärden för detta skapas. Det är dock svårt 

att mäta kunskapsöverföring generellt och i en personifieringsstrategi speciellt. IT-verktyg som 

online-forum och bloggar kan utvärderas genom att mäta användandet av dessa. Detta bör 

kompletteras med att samla ihop historier från medlemmar, som berättar hur olika aktiviteter 

bidragit till kunskapsöverföring och hur det i sin tur bidragit till nytta för organisationen. Det kan 

hjälpa en att förstå värdet av dessa aktiviteter, vilket i sin tur kommer att underlätta hur 

kunskapsöverföring kan vidareutvecklas.  

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Undersöka relationen mellan projektresultat och kunskapsöverföring 

Kunskap sägs vara den viktigaste tillgången företag har (Bresnen et al., 2003, Ekman, 1998; 

Nonaka, 2007; Levy & Hassan, 2009), vilket medför att det borde finnas en positiv korrelation 

mellan förbättrad kunskapsöverföring och förbättrat projektresultat. Detta illustreras med grön 

pil i figur 11 (nedan). Däremot finns det en motsägelse mellan dessa två begrepp. För att ett 

projektteam ska kunna jobba så effektivt som möjligt bör de vara isolerade och fria från 

störningar, vilket minskar möjligheter för kunskapsöverföring. För att maximera 

kunskapsöverföring bör däremot människor kopplas ihop så mycket som möjligt, vilket kommer 

att minska arbetstid för det egna projektet och därmed effektivitet. Enligt Swan et al. (2010) kan 

projekt ofta vara framgångsrika samtidigt som lärandet har uteblivit. På samma sätt finns projekt 

som misslyckats men som bidragit till värdefulla lärdomar. Det finns således även teori som 

pekar mot ett omvänt (negativt) beroende, vilket illustreras med röd pil i figur 11 (nedan). Dock 

menar Swan et al. (2010) att det inte verkar finnas någon relation alls mellan lärande i ett projekt 

och slutresultat. Detta skulle indikera på att dessa två begrepp är helt oberoende av varandra, 

vilket illustreras med blå bakgrund i figur 11 (nedan). Det skulle vara intressant att undersöka 

kvantitativt om det går att avgöra hur relationen ter sig i verkligheten. Det skulle i så fall bidra 

med värdefull kunskap om hur organisationer kan fortsätta med att förbättra dessa två aktiviteter. 
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Figur 11: Beroendemöjligheter mellan resultat och kunskapsöverföring 

 

Undersöka kunskapsöverföring i systemförvaltning 

Denna studie har undersökt kunskapsöverföring med agila metoder endast under projektfasen 

och inte under förvaltningen efter att projekt är slutförda. Förvaltning av 

systemutvecklingsprojekt skulle kunna liknas mer vid en linjeorganisation jämfört med 

projektorganisation. Det skulle vara intressant att se hur kunskapsöverföring bör ske i den 

miljön. 

 

Tillämpa agila metoder i andra branscher 

Det skulle även vara intressant att se hur pass denna studies slutsatser kan generaliseras för 

projekt inom andra branscher. Agila metoder blir allt mer populära och börjar sprida sig till andra 

yrkesområden än systemutveckling (Gustavsson, 2011). 

 

Undersöka hur KM kan mätas 

En nyckelfaktor som ofta förekom i litteratur är att mätvärden bör införas för att utvärdera hur 

KM bidragit till affärsnytta (Hasanali, 2002). Detta underlättar vidareutveckling och förbättring 

av KM-aktiviteter. Dock kan detta vara väldigt svårt att veta hur mätning ska genomföras i 

praktiken eftersom kunskap är tvetydigt och dynamiskt och därför svårt att mäta (Alvesson & 

Kärreman, 2001). Dessutom är nyttan från KM ofta fördröjd (Wenger & Snyder, 2006). Mätning 

var även den nyckelfaktorn som jag fick fram minst empirisk data om genom studien. Med 

utgångspunkt ifrån ovan nämnda vore det därför intressant att undersöka hur organisationer på 

bästa sätt kan mäta nyttan av KM-initiativ för fortsatt kontinuerlig förbättring. 
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Bilaga 1: Intervjuguide – Trafikverkets medlemmar 

Syftet med intervjuerna är att få insikt i hur Trafikverket arbetar med 
kunskapsöverföring. 
 
Intervjufrågorna är tematiskt ordnade, vilket innebär att kortare och enklare frågor 
blandas med längre frågor som kräver mer eftertanke. 
 
Alla respondenter är anonyma, endast position (t.ex. projektledare, projektmedlem) 
kommer att nämnas. 

 

1. Arbetar du på Trafikverket som konsult? 

 

2. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Agil projektledning 
3. Vad tycker du om agil projektledning (ex. Scrum)? 

 

4. Ser du någon skillnad i kunskapsöverföring i projekt efter att ni övergått till Agila metoder? 

 

5. Ser du någon skillnad i kunskapsöverföring mellan projekt efter att ni övergått till Agila 

metoder? 

 

Kunskapsöverföring 
6. Vilken typ av kunskap, tyst eller explicit, är viktigast att överföra? 

 

7. Kan du ge exempel på vilken typ av kunskap som du delar med dig utav? 

 

8. Kan du ge exempel på vilken typ av kunskap som du vill lära dig mer utav? 

 

9. Kan du berätta om en gång när kunskapsöverföring fungerade bra? 

 

10. Kan du berätta om en gång när det inte har fungerat bra? 

 

11. Ser du några brister i kunskapsöverföringen mellan projekt?  

- om ja, vad tror du är orsaken till detta? 

 

12. Har du någon idé på hur Trafikverket kan förbättra kunskapsöverföring mellan projekt? 

 

Utvärdering 
13. Kan du beskriva hur ett retrospektiv brukar se ut? 

 

14. Kan du beskriva hur ett projektavslut (kick-out) brukar se ut? 

 

15. Har du varit med om att projekt har avbrutits i förtid? 
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- om ja, gjordes en utvärdering då också? 

 

16. Finns utvärdering/kick-out inplanerat redan från projektstart? 

 

17. Har du haft nytta av slutrapporter från andra projekt? 

 

18. Hur sker feedback i ditt projekt? 

 

19. Kan möten (ex. daily scrum eller retrospective) förbättras på något sätt? 

 

Projektkontor 
20. Tror du att ITau skulle behöva ett Projektkontor? 

 

21. Vilka funktioner skulle du önska att projektkontoret vore ansvariga för? 

 

Organisationsförändring 
22. Är det svårt att genomföra förändringar på Trafikverket? 

- om ja, vilka problem uppstår med att försöka implementera förändringar? 
 
Kommunikation 
23. Om du behöver fråga en medarbetare om något, hur tar du kontakt? (personlig, telefon, mail) 
 
Ledarskap 
24. Tycker du att ledningen agerar som bra förebilder? (motivera) 

 

25. Har du använt ex. 360-graders enkät, MBTI eller andra sätt för att ge/få feedback av dina 

medarbetare? 

 

Företagskultur 
26. Har du fullt förtroende för alla medarbetare? 

 

27. Tycker du att medarbetare samarbetar på ett bra sätt med varandra? (T.ex. interagerar, delar 

idéer och kunskap etc.) 

 

28. Upplever du att det råder ett öppet klimat på Trafikverket? (T.ex. frihet och risktagande, ej 

rädd att bli straffad för misstag etc.) 

 

29. Tycker du att ITau/Trafikverkets företagskultur är mer formell eller informell?  

 

30. Tycker du att ITau/Trafikverkets företagskultur är fri från regler eller byråkratisk och 

hierarkisk? 

 

31. Tycker du att avdelningsgränser bryts ner eller är starkt separerade? 

 

32. Anser du att företagskulturen är öppen mot externa idéer och att anställdas åsikter lyfts fram 

och övervägs? 



 

96 

 

 

33. Tycker du att det är långa beslutskedjor och långsamt beslutsfattande? 

 

34. Är det enkelt att lära känna nya medarbetare på Trafikverket? 

 

35. Hur väl känner du till vad dina kollegor gör i ditt projekt? 

 

36. Hur väl känner du till vad som händer i övriga projekt? 

 

37. Vad tycker du om att arbeta i tvärfunktionella grupper? 

 

38. Skulle du föredra att fråga om hjälp av någon inom projektgruppen eller av externa 

medarbetare inom samma yrke/roll? 

 

39. Blir man belönad på något sätt om man bidragit till kunskapsöverföring? 

 

40. Tycker du att kunskapsöverföring borde belönas? 

- om ja, hur? 

IT & Strategi 
41. Hur gör du när du behöver hämta in kunskap? 

 

42. Saknar du något i Trafikverkets intranät? 

 

43. Sker problemlösning mestadels individuellt eller i grupparbete? 

 

44. Skulle du vilja att Trafikverket hade ett ”online-forum” eller egen facebook-grupp för ITau? 

Processer 
45. Vad är din åsikt om kompetensforumet? 

 

46. Har du någon idé på hur kompetensforumet kan utvecklas? 

Mätningar 
47. Känner du till några mätvärden, som ni använder i era balanserade styrkort, för att mäta 

framgång i annat än finansiella mått? 

 

Utbildning 
48. Vad finns det för möjligheter till utbildning hos Trafikverket? 

 

49. Vad anser du om att många projektledare är konsulter? 

 

50. Vad anser du om att använda mentorer/coacher för att utbilda nya medarbetare? 

 

Har du några övriga synpunkter? 
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Bilaga 2: Intervjuguide – kompletteringsfrågor till experter 

Denna studie görs på uppdrag av Trafikverket. Syftet med intervjun är att få insikt i hur 
man kan förbättra kunskapsöverföring i organisationer som bedriver 
systemutvecklingsprojekt med agila metoder.  
 

 

Vad är viktigt för att kunna lyckas med kunskapsöverföring när man arbetar med agil 

projektledning? 

 

Bör Knowledge Management anpassas till agila projekt på något sätt? (T.ex. IT-verktyg, 

dokumenteringsrutiner, nätverkande, utbildning, projektkontor etc.) 

 

Vilket av tyst och explicit kunskap är viktigast att sprida för agil projektledning? 

 

Vilket av strategierna personifiering och kodifiering lämpar sig bäst för agil projektledning? 

 

Ser du någon skillnad i kunskapsöverföring mellan projekt efter att företag övergått till agila 

metoder? 

 

Trafikverket försöker enas om gemensamma arbetssätt för att förenkla kunskapsöverföring. Där 

ingår att alla projekt ska utgå ifrån Scrum. Vissa projektmedlemmar tycker att en del funktioner i 

Scrum är onödiga (beräkna poäng, velocity) och att Kanban skulle lämpa sig bättre. Tycker du 

att man ska hålla sig till gemensamma arbetssätt eller bör vissa projekt köra Kanban? 

 

Behöver företag som arbetar med agil projektledning ha ett Projektkontor för 

kunskapsöverföring? 

- Om ja: Vilka funktioner bör i så fall projektkontoret ansvara för? 

 

Tycker du att kunskapsöverföring borde belönas? 

- Om ja, hur? 

 

Vad anser du om diskussionsforum (online) som ett verktyg för att skapa nätverk mellan 

anställda? 

 

Trafikverket arbetar enligt XLPM:s modell där Scrum ingår som en möjlig metod att tillämpa i 

genomförandefasen. Är man fortfarande ”agil” även om man har tollgates och inte kan gå 

tillbaka till föregående fas?  

 

Hur kan man kombinera dokumentation av slutrapporter om man följer agil metodik där 

dokumentation inte prioriteras? 

Har du några övriga frågor eller synpunkter? 
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Bilaga 3: Intervjurespondenter 
 

Projektledare 1 

Projektledare 2 

Projektledare 3 

Projektledare 4 

Projektledare 5 

Projektmedlem 1 

Projektmedlem 2 

Projektmedlem 3 

Projektmedlem 4 

Chef 1 

Expert 1 – Henrik Kniberg (2013-04-29) 

Expert 2 – Tomas Gustavsson (2013-05-02) 

Expert 3 – Carl Wikefeldt (2013-05-13) 

 

 

 


