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Abstract	  
Knowledge is something that is considered to be one of the most vital resources in many 
organisations today. As a result of this an organisations ability to manage knowledge has become 
crucial in order to maintain a long-term competitive advantage. Along with knowledge becoming 
more important for organisations project-based organisations are more frequently occurring. 
Projects have become a part of the organisation rather than something that is considered unique. 
With this the aspect of transferring knowledge has been identified as an important area for 
improvement. This is also true for the construction industry that has a long tradition in working 
with projects. Still the progress is slow, which might be due to the lack of knowledge, tools and 
incentives for learning in the construction industry. Project managers are valued for their ability 
to solve problems quickly rather than taking advantage of experiences that can prevent problems 
from occurring. With this knowledge transfer has been proven hard to implement for many 
organisations, a problem that also has been identified at Locum AB, the object for this study. 
 
Locum AB is a real estate company that mainly works with hospital environments within 
Stockholm County Council. The organisation includes real estate and construction managers and 
within projects Locum AB has the role of developer, even when the project is at the request of 
the County Council’s hospitals. They operate in six different geographical project areas with 
separate project groups for each area. 
 
The purpose of the master thesis is to study and analyse knowledge transfer within and between 
projects within the project areas of Locum AB, by mapping the current way of working and 
identifying the elements of knowledge transfer that are working well and the elements that are 
shortcoming. Thus, it can be explored how Locum AB successfully should work with knowledge 
transfer within and between projects. The goal is to develop and propose a process for the 
project managers when it comes to knowledge transfer, which is adapted to Locum AB. 
 
The master thesis comprises a situation analysis of the current project process as well as the 
work process for knowledge transfer within and between projects. The empirics have been 
collected through observations and interviews within one of the project areas of Locum AB; 
Danderyd/Norrtälje. Interviews with project managers from two other project areas within 
Locum AB have also been conducted. The suggestion that has been developed for knowledge 
transfer within and between projects within Locum AB is based on analysis of the empirics as 
well as theories of knowledge management. 
 
The study has identified that knowledge transfer within the project areas at Locum AB should 
focus on; defining the concept of knowledge, determine a process for knowledge transfer, 
utilizing current forums for knowledge transfer and develop current forums and tools for 
knowledge in order to succeed with knowledge transfer within and between projects.
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Sammanfattning	  
Kunskap är något som i dagsläget ses som en av de viktigaste resurserna för många 
organisationer. Därmed har även organisationers förmåga att hantera kunskap blivit avgörande 
för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. I takt med att kunskap har blivit allt viktigare har 
även projektbaserade organisationer blivit allt vanligare. Projekt har blivit en del av 
organisationen snarare än något som anses vara unikt och med detta har vikten av att överföra 
kunskaper i och mellan projekt identifierats. Byggbranschen har lång tradition i att arbeta i 
projekt och även här har kunskapsöverföring identifierats som ett förbättringsområde. 
Utvecklingen går dock långsamt, något som kan härledas till avsaknad av kunskap, verktyg och 
incitament för lärande inom denna bransch. Projektledare värdesätts ofta för snabb 
problemlösning snarare än att ta vara på erfarenheter och förebygga att problem uppkommer. 
Därmed har kunskapsöverföring visat sig svårt att implementera för många organisationer, vilket 
även är fallet för Locum AB, som är föremål för denna studie. 
 
Locum AB är ett bygg- och fastighets bolag som arbetar med framförallt sjukhusmiljöer inom 
Stockholms Läns Landsting. I projekt har Locum AB alltid rollen som byggherre, även när 
projekten initierats på uppdrag av landstingets sjukhus.  De verkar inom sex olika 
projektområden med separata projektgrupper för varje område. 
 
Syftet med examensarbetet är att studera och analysera kunskapsöverföring i och mellan projekt 
på projektavdelningarna inom Locum AB, genom att kartlägga nuläget och identifiera de 
moment av kunskapsöverföring som fungerar bra och de moment som brister. Genom detta 
utreds hur Locum AB framgångsrikt kan arbeta med kunskapsöverföring i och mellan 
byggprojekt. Målet är att utveckla och föreslå en för Locum AB anpassad arbetsprocess för 
projektledare vad gäller kunskapsöverföring. 
 
Examensarbetet omfattar en nulägesanalys av den befintliga projektprocessen samt 
arbetsprocessen för kunskapsöverföring i och mellan projekt. Empirin för studien insamlas 
genom observationer och intervjuer inom ett av Locum AB:s projektområden; 
Danderyd/Norrtälje samt intervjuer med projektledare från ytterligare två projektområden inom 
Locum AB. Det förslag som utarbetats för kunskapsöverföring i och mellan projekt inom 
Locum AB baseras på analys av empirin samt teorier inom området för knowledge management. 
 
Det har i studien identifierats att kunskapsöverföring inom Locum ABs projektavdelningar bör 
fokusera på att; definiera kunskapsbegreppet, fastställ en process för kunskapsöverföring, nyttja 
befintliga forum för kunskapsöverföring samt utveckla befintliga forum och verktyg för 
kunskapsöverföring för att uppnå framgångsrik kunskapsöverföring i och mellan projekt. 
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Förord	  
 
Detta examensarbete har skrivits som avslutande del av utbildningen civilingenjör 
Samhällsbyggnad med inriktning Byggprojektledning vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet 
omfattar 30 högskolepoäng och har utförts för Institutionen för Fastigheter och Byggande i 
samarbete med Locum AB. 
 
Vägen från start till mål för detta examensarbete har inte varit spikrak. Vi har stött på svårigheter 
både inom och utanför ramarna för examenarbetet och tillsammans har vi kämpat hårt för att 
examensarbetet ska färdigställas. Slutresultatet av detta arbete kan dock inte enbart hävdas vara 
vår förtjänst, utan det finns ett antal personer vi vill tacka. 
 
Vårt första tack vill vi rikta till våra handledare, Sten Odenrick från Locum AB och Tina 
Karrbom Gustavsson från KTH, som bidragit med stöd, engagemang, vägledning och givande 
synpunkter genom hela processen för examensarbetet.  
 
Nästa tack riktas till Locum AB för möjligheten att skriva detta examensarbete i samarbete med 
dem och att vi har fått ta del av verksamheten.  Framför allt vill vi tacka de respondenter som 
ställt upp med sin tid och kunskap. Utan er hade detta examensarbete inte varit möjligt. Inte 
minst, ett stort tack till alla anställda inom Locum AB, som har välkomnat oss med öppna armar 
och fått oss att känna oss som en del av gemenskapen under dessa månader. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla, såväl inom Locum AB som vänner och familj, som 
agerat bollplank, visat intresse, stöttat och på ett eller annat sätt hjälp och inspirerat oss under 
arbetets gång.  
 
Vi trodde aldrig den dagen skulle komma då vi var färdiga med detta examensarbete, men 
äntligen är dagen här! 
 
Stockholm 2015 
Elsa Enigk & Linn Gustafsson 
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1 Inledning	  

 
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till studien och det problem som studiens syfte baseras på. För att 
uppnå syftet har frågeställningar formulerats. Dessa presenteras i kapitlet. Vidare redogörs avgränsningar 
för studien. I kapitlet sammanfattas även olika perspektiv på kunskapsöverföring. Utöver detta 
presenteras dessutom examensarbetets översiktliga disposition. 
 

1.1 Bakgrund	  
Kunskap ses i dagens organisationer som en av de viktigaste resurserna (Jonsson, 2012) 
och i de flesta organisationer finns stora mängder kunskap samlad (Josephson et al, 2003). 
Det är individerna inom organisationen som innehar denna kunskap (Dalkir, 2005), men 
det är upp till organisationen att förvalta och dra nytta av den kunskap som finns 
(Nonaka, 1994).  
 
Det finns ett antal uttryck för ökad kunskap i organisationer; erfarenhetsåterföring, 
kunskapsöverföring, lärande, m.fl. Intresset för kunskap är ingenting nytt men i och med 
att marknaden idag är allt mer service- och tjänsteinriktad (Nonaka, 1994; Jonsson, 2012) 
är det avgörande att kunna hantera kunskap inom en organisation (Dalkir, 2005). Kunskap 
ses som en av de faktorer som är viktiga för organisationens långsiktiga konkurrenskraft 
(Bhatt, 2001; Nonaka, 1994; Karrbom Gustafsson, 2011; Alavi & Leidner, 1999; Jonsson, 
2012). I och med detta har flera teorier och metoder för överförandet av kunskap 
utvecklats genom åren.  
 
Hand i hand med att kunskap har blivit allt viktigare för organisationer har också de 
projektbaserade organisationerna blivit allt fler (Björkegren, 1999). Projekt har blivit ett 
sätt för organisationen att uppnå definierade mål snarare än något som anses unikt 
(Andersen & Jessen, 2003). Detta har lett till insikt om vikten av att överföra kunskap i 
och mellan projekt för att motverka att hjulet måste uppfinnas på nytt i varje projekt samt 
att samma misstag begås flera gånger om (Jonsson, 2012).  

1.2 Problemformulering	  
Byggbranschen har lång tradition av att arbeta i projekt, och även här har 
kunskapsöverföring identifierats som ett medel att exempelvis tillhandahålla bättre 
byggnader, reducera bygg- och förvaltningskostnader samt utveckla individer som arbetar 
i projekt (Josephson et al, 2003). Lärandet i byggprojekt hindras dock av att organisationer 
måste balansera mellan att använda sig av erfarenheter från tidigare projekt samtidigt som 
de ska hantera det unika (Karrbom Gustafsson, 2011; Afshar Jalili et al, 2011; Tsoukas & 
Vladimirou, 2001). Byggprojekt tenderar att fokusera på att färdigställas på kort tid till låg 
kostnad och i många fall saknas det både kunskap, verktyg och incitament för lärande i 
dessa organisationer (Josephson et al, 2003; Karrbom Gustafsson, 2011; Afshar Jalili et al, 
2011). Detta har lett till att byggprojektledare värdesätts för förmågan till snabb 
problemlösning snarare än att ta vara på erfarenheter och förebygga att problem 
uppkommer (Josephson et al, 2003).  
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Kunskapsöverföring är något som har visat sig vara svårt att implementera inom många 
organisationer. I och med att kunskapsbegreppet i sig är komplicerat och svårt att 
definiera är det även svårt att inse hur kunskap ska hanteras och delas på ett framgångsrikt 
sätt (Jonsson, 2012). Det finns även individer som inte vill dela sin kunskap på grund av 
att det ses som konkurrensfördel (Jonsson, 2012).     
 
Svårigheter att implementera kunskapsöverföring har även identifierats inom Locum AB, 
som är föremål för denna studie. Eftersom merparten av projekt inom Locum AB berör 
sjukhusmiljöer och flera projekt kan anses liknande; med samma kund och inom samma 
verksamhetsområde har det inom Locum AB uttryckts att kunskap från tidigare projekt 
bör kunna nyttjas på ett bättre sätt för att undvika att samma misstag begås i fler projekt. 

1.3 Syfte	  	  
Examensarbetet syftar till att studera och analysera projektledares kunskapsöverföring i 
och mellan byggprojekt inom Locum AB. Inledningsvis kartläggs nuläget av 
kunskapsöverföring inom Locum AB:s projektavdelning; hur de arbetar med 
kunskapsöverföring i och mellan projekt i dagsläget. Studien ämnar identifiera vilka 
moment av kunskapsöverföring som fungerar bra och vilka moment som brister.  
 
Vidare syftar examensarbetet till att utreda hur Locum AB framgångsrikt kan arbeta med 
kunskapsöverföring i och mellan byggprojekt så att kunskap blir en resurs i projekt och i 
organisationen. Detta för att kunna dra nytta av kunskap från tidigare projekt samt att inte 
samma misstag upprepas i flera projekt. Målet är att utveckla och föreslå en för Locum 
AB anpassad arbetsprocess för kunskapsöverföring. I förslaget presenteras konkreta 
handlings- och åtgärdsförslag för kunskapsöverföring som kan implementeras som en del 
av det dagliga arbetet, i projekt, inom Locum AB.   

1.4 Frågeställning	  
Hur ska projektavdelningarna inom Locum AB utveckla befintliga arbetsprocesser för 
kunskapsöverföring i och mellan projekt, så att kunskap och erfarenheter från tidigare 
projekt blir en resurs? 
 
I syfte att besvara frågeställningen ovan ämnar examensarbetet även besvara följande 
fråga. 
 
Vilka processer och verktyg bör implementeras inom Locum AB:s projektavdelning för 
att uppnå framgångsrik kunskapsöverföring i och mellan projekt? 

1.5 Avgränsningar	  
Examensarbetet är avgränsat till att omfatta projektavdelningarna inom Locum AB. 
Fallstudien genomförs på projektområdet Danderyd/Norrtälje varvid största fokus ligger 
på detta område. Ytterligare tre projektområden inkluderas till viss del i studien för att 
vidga perspektivet och göra resultatet av studien applicerbar på alla dessa projektområden.  
 
Examensarbetet begränsas till kunskapsöverföring i och mellan projekt. 
Kunskapsöverföring vid exempelvis nyanställning eller pension samt det organisatoriska 
perspektivet av kunskapsöverföring behandlas inte. Studien kommer inte heller generera 
projektspecifika lösningar utan utveckla generella arbetssätt. 
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Syftet är att utveckla en arbetsprocess för kunskapsöverföring i och mellan projekt varvid 
studien avgränsas till projektledarna och dess arbetsprocesser och åsikter om 
kunskapsöverföring.   
Därmed utelämnas perspektiv från eventuella konsulter, entreprenörer och till viss del 
kunden.  
 
Studien kan ses som en förstudie till ett förändringsarbete. Hur implementering av denna 
arbetsprocess ska ske kommer inte att behandlas i detta examensarbete. Dock diskuteras 
hur implementering underlättas genom val av processer. Det ekonomiska perspektivet av 
kunskapsöverföring kommer inte heller att behandlas.  

1.6 Perspektiv	  på	  kunskapsöverföring	  
Begreppet kunskapsöverföring omfattar flera perspektiv, där den lärande organisationen, 
knowledge management och dialogseminariemetoden är de vanligast förekommande i 
litteratur inom området. Dessa beskrivs kortfattat i nedanstående avsnitt för att ge en 
historisk bakgrund och inblick i de olika synsätten.  
 
I detta examensarbete har knowledge management valts som perspektiv för studien och 
beskrivs mer utförligt i teorikapitlet (Se kapitel 3). 

1.6.1 Lärande	  organisation	  
Teorierna kring den lärande organisationen växte fram under 1960-talet (Jonsson, 2012). 
Den lärande organisationen innefattar insamling, spridning, tolkning samt lagring i form 
av ett organisatoriskt minne (Huber, 1991). Lärande organisationer fokuserar på hur 
individer genom delning av erfarenheter utvecklar organisationens rutiner (Jonsson, 2012; 
Huemer & Östergren, 2000) och arbetsprocesser och därigenom skapar nya sätt att utföra 
arbetsuppgifter (Huemer & Östergren, 2000; Dodgson, 1993). Begreppet lärande 
organisation inkluderar även organisationens förmåga att bidra till ökat lärande för 
individen. Inom lärande organisationer betraktas kunskap som en process (Jonsson, 2012) 
och generellt ligger stort fokus på HR-relaterade aktiviteter (Jonsson, 2012; Dodgson, 
1993). Målet är att skapa en lärandekultur där organisationen är skicklig på att ta till sig, 
utveckla, förmedla samt tillämpa kunskaper (Jonsson, 2012), snarare än implementera 
strategier för överföring av kunskap (Huemer & Östergren, 2000). 
 
Framstående namn inom denna teori är Cyert och March, som myntade begreppet i 
boken ”A Behavioral Theory of the Firm (1963) samt Agyris som bland annat, 
tillsammans med Schön, presenterade metoder för lärande; single-loop lärande och 
double-loop lärande (1978) (Jonsson, 2012). 

1.6.2 Knowledge	  management	  
Under 1990-talet myntades begreppet knowledge management och i samband med detta 
ökade intresset för kunskap och lärande i organisationer (Jonsson, 2012). Knowledge 
management handlar om hur en organisation på olika sätt ska förvalta de kunskaper som 
finns inom organisationen och fokus ligger i stort vid användningen av ICT-verktyg 
(Jonsson, 2012). Inom knowledge management betraktas kunskap som ett objekt som kan 
samlas in, spridas, omvandlas för att kunna tillämpas och bevaras inom en organisation 
(Jonsson, 2012). Genom metoder, strategier och verktyg styrs och hanteras kunskapen i 
organisationen (Frappaolo, 2006).  
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Framstående namn inom denna teori är Nonaka (1994), som bland annat grundande 
SECI-modellen; en modell för skapande av kunskap i en organisation, Hansen et al 
(1999), som beskriver de två strategierna kodifiering och personifiering samt Polyani 
(1966), som myntade begreppen tyst respektive explicit kunskap.   

1.6.3 Dialogseminariemetoden	  
Ett perspektiv som vuxit fram parallellt med ovan nämnda perspektiv är den så kallade 
dialogseminariemetoden. Metoden syftar till att dela kunskap genom reflektion och dialog 
(Göranzon, Hammarén, & Ennals, 2006). Det som utmärker dialogseminariemetoden är 
att metoden även tar hänsyn till det praktiska perspektivet av kunskapsbegreppet genom 
dialoger (Göranzon, Hammarén, & Ennals, 2006; Fock, 2004).   
 
Fock (2004) beskriver flera ändamål med dialogseminariemetoden. Ett ändamål är att 
skapa förståelse för metoden i sig; ”dialogens funktion och värdet i att reflektera över sitt 
yrkeskunnande” (Fock, 2004, s. 39) samt öka förmågan att reflektera och analysera. 
Dessutom medför dialogseminariemetoden uppbyggnad av en gemensam praxis. Genom 
dialog och reflektion delas kunskaper och erfarenheter i gruppen, vilket gör etablering av 
gemensam handling möjlig. Utöver detta bidrar metoden även till att skapa ny kunskap 
inom det diskuterade området samt agera forum för erfarenhetsbaserad kunskap att 
överföras mellan individer.  
 
Dialogseminariemetoden baseras på Johannessens (1999) indelning av kunskap. Här delas 
kunskap in i tre dimensioner; påståendekunskap, färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap beskrivs som teoretisk kunskap (Göranzon, 
2009), den kunskapen som, i sin helhet, kan uttryckas i tal och skrift (Johannessen, 1999). 
Färdighetskunskap beskrivs som praktisk kunskap, den kunskap som erhålls genom 
praktiskt utövande och förtroendekunskap beskrivs som kunskap som erhålls genom 
erfarenhetsutbyte från tidigare praktiskt utövande (Göranzon, 2009).  

Framstående namn inom teorierna kring dialogseminariemetoden är Johannessen (1999), 
som myntade begreppen påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap 
samt Göranzon och Hammarén (2006) som är ansvariga för utvecklande av metoden. 
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1.7 Disposition	  
Nedan följer en sammanställning av dispositionen för detta examensarbete. 
 
I kapitel 1 presenteras studiens bakgrund, problemformulering och syfte. Vidare 
presenteras de frågeställningar examensarbetet ämnar besvara samt studiens 
avgränsningar. I kapitlet ingår även perspektiv på kunskapsöverföring. 
 
I kapitel 2 presenteras studiens metodik samt metodkritik. 
 
I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska referensram, som omfattar kunskapsbegreppet 
och knowledge management samt teorier, metoder och begrepp relevanta för detta. 
 
I kapitel 4 presenteras studiens insamlade empiriska material. Här återfinns även en 
organisationsbeskrivning av Locum AB. 
 
I kapitel 5 analyseras studiens empiri med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram. 
Här analyseras avslutningsvis vilken strategi för kunskapsöverföring som bör 
implementeras inom Locum AB. 
 
I kapitel 6 presenteras studiens slutsatser, frågeställningarna besvaras och 
rekommendationer till Locum AB framförs.  
 
I kapitel 7 presenteras i en referenslista de referenser som används i studien. 
 
I kapitel 8 återfinns bilagor. 
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2 Metod	  

 
I följande kapitel redovisas de metodval som genomförts för studien. Såväl vetenskaplig ansats och 
undersökningsansats, som metoder för datainsamling av såväl teori som empiri presenteras. Vidare 
argumenteras även för de val som gjorts. Slutligen granskas metodvalen kritisk med avseende på validitet, 
reliabilitet och källkritik. 
 

2.1 Vetenskaplig	  ansats	  	  
Teori och empiri är grundpelarna inom vetenskaplig forskning. Att båda komponenterna 
finns representerade i studien är en förutsättning och vetenskaplig forskning involverar ett 
växelvis utbyte mellan dessa. Hur detta utbyte ser ut beror av vilken vetenskaplig ansats 
studien i fråga antar (Bhattacherjee, 2012), vilken i sin tur beror av studiens syfte. 

2.1.1 Induktion,	  deduktion	  och	  abduktion	  
Inom vetenskaplig forskning diskuteras huvudsakligen två olika ansatser för metodik; den 
induktiva ansatsen och den deduktiva ansatsen. Induktiv forskning behandlar 
observerande och sammanställande av insamlad data, där data omvandlas till teoretiska 
begrepp och mönster (Bhattacherjee, 2012). Utforskande är i fokus för denna ansats och 
kan även beskrivas som teoribyggande forskning. 
 
Deduktiv forskning är en teoritestande ansats där forskning fokuserar på att begrepp och 
mönster testas (Bhattacherjee, 2012). Detta kan beskrivas som att bevisa en teori och 
forskning genomförs genom empiriska studier av data. Deduktiv forskning innebär ofta 
även möjlighet till att förbättra eller utöka en teori (Bhattacherjee, 2012). 
 
Det finns även en tredje ansats för metodik; den abduktiva ansatsen inom vilken teori och 
empiri utförs alternerande och kombineras (Alvesson & Sköldberg, 2009).   
 
Denna studie är en kombination av litteraturstudie och empirisk fallstudie, som baseras på 
intervjuer, dokumentation och observation. Studien är av utredande natur där målet är att 
studera ett specifikt fall och genom att kombinera teori och empiri söka en lösning på ett 
problem. Därmed används en abduktiv ansats i denna studie.   

2.1.2 Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  forskning	  
Vetenskaplig forskning kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ forskning 
baseras på numerisk, kvantifierbar data och fokuserar på hypotestest och teoritest. 
Kvalitativ forskning däremot baseras på icke-numerisk data och är av mer beskrivande 
karaktär. Här är generering av nya hypoteser och teorier i fokus. Dessa ansatser skiljer sig 
även i hur de ser på mänskligt beteende. Från kvantitativ forskning förväntas ett 
förutsägbart beteende där ett tydligt mönster mellan orsak och verkan kan urskiljas. 
Kvalitativ forskning ser istället på mänskligt beteende som mer dynamiskt och 
kontextberoende (Johnsson & Christensen, 2004). 
 
Denna studie är teoribyggande och baseras på individers erfarenheter och uppfattningar, 
vilket kräver ett dynamiskt tillvägagångssätt. Därigenom har en kvalitativ ansats antagits.  
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2.2 Undersökningsansats	  
Den empiriska delen av vetenskaplig forskning motsvarar en studies 
verklighetsanknytning. Hur empirin utförs beror av vilken undersökningsansats som antas 
för studien, där några av de mest förekommande är statisk analys, experiment eller 
fallstudie (Bhattacherjee, 2012). Vilken undersökningsansats som är mest lämpad att anta 
för studien i fråga härleds tillbaka till vald vetenskaplig ansats samt indirekt studiens syfte. 
 
För denna studie väljs fallstudie som undersökningsansats. 

2.2.1 Fallstudie	  
En fallstudie beskrivs som en grundlig utredning av ett problem inom en eller flera 
verklighetsanknutna sammanhang. Undersökningsansatsen utgår från studier av ett 
fenomen i en avgränsad miljö, exempelvis en organisation, som sker över en långvarig 
tidsperiod. Syftet är att möjliggöra närmare förståelse av såväl sociala, kulturella och 
politiska aspekter av ett fenomen genom att fenomenet upplevs i sin naturliga miljö 
(Bhattacherjee, 2012). 
 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse och söka förbättringsmöjligheter för ett 
fenomen på en specifik organisation. Av vikt för undersökningen är därför individers 
erfarenheter, betraktelser och åsikter varvid en fallstudie är att föredra som 
undersökningsansats. Fallstudier är även nära sammanflätat med en abduktiv ansats 
(Alvesson & Sköldberg, 2009), vilket förordar fallstudie som ansats för denna studie.   
 
Fallstudien för studien i fråga baseras på Locum AB, där syftet är att undersöka nuläge 
samt förbättringsåtgärder inom kunskapsöverföring för densamma. Studien bygger på 
datainsamling form av intervjuer, dokumentation och direkt observation av fallet i fråga.  

2.2.2 Urval	  
Populärvetenskaplig forskning är ett sätt att hitta och förstå mönster och beteenden i en 
specifik population. Att studera en hel population är dock inte genomförbart på grund av 
begränsningar vad gäller kostnader och tid. Därför måste ett urval göras från 
populationen. För att erhålla ett generaliserbart resultat av forskningen är det av vikt att 
detta urval representerar populationen.  
 
Urval sker i två steg. Den del av populationen som är tillgänglig avgränsas. Här är till 
exempel faktorer som intresse eller geografiskt läge avgörande (Bhattacherjee, 2012). Ett 
urval görs ur den avgränsade populationen. Detta urval kan utföras med ett flertal olika 
tekniker där slumpmässigt urval och strategiskt urval är huvudkategorier. I ett 
slumpmässigt urval har alla enheter samma möjlighet att bli valda, i jämförelse med ett 
strategiskt urval där enheter väljs baserat på bestämda kriterier (Bhattacherjee, 2012). 
 
I denna studie är syftet att finna ett tillvägagångssätt för kunskapsöverföring inom Locum 
AB. Därigenom kan populationen anses vara svenska projektbaserade bygg- och 
förvaltningsorganisationer. Urvalsramen väljs som organisationen Locum AB och det 
valda urvalet för studien är projektledare inom Locum AB:s organisation. 
 
Tekniken som används vid urval i denna studie är ett strategiskt urval. Det strategiska 
urvalet görs via ett experturval, där respondenterna väljs baserat på deras expertis i det 
ämne som studeras. Studien syftar till att föreslå en för Locum AB anpassad process för 
kunskapsöverföring i och mellan projekt, varvid projektledare inom Locum AB är de 
sökta experterna för studien. Projektledare från tre olika projektområden inom Locum AB 
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väljs; Danderyd/Norrtälje, Karolinska och Södersjukhuset. Från det förstnämnda väljs 
fyra projektledare och från de övriga väljs två projektledare från respektive projektområde.  
 
För projektområde Danderyd/Norrtälje, som är i fokus i denna studie, väljs projektledare 
systematiskt med syfte att skapa en mångfald bland intervjuobjekten, medan projektledare 
i de två övriga projektområdena väljs genom snöbollsurval där respektive 
projektområdeschef väljer projektledare för deltagande i studien. 

2.3 Datainsamling	  
Datainsamlingen till fallstudien är uppbyggd kring studier av litteratur, djupintervjuer, 
studier av dokumentation samt direkt observation. Litteraturstudien syftar till att studera 
för ämnet relevant litteratur för att skapa ett teoretiskt ramverk för studien. 
 
Datainsamling för den empiriska delen av studien sker i huvudsak genom djupintervjuer. 
Dessa intervjuer kompletteras med studier av dokumentation samt direkt observation av 
arbetssätten inom Locum AB där syftet är att identifiera nuläget för kunskapsöverföring 
inom Locum AB. Vidare syftar studien till att kombinera insamlad teori och empiri för att 
genom detta ta fram ett arbetssätt för kunskapsöverföring anpassat för Locum AB.  
 
Nedan beskrivs tillvägagångssätt vid datainsamling för den empiriska studien.  

2.3.1 Intervjuer	  
Vid inledningen av studien genomförs en bakgrundsintervju med projektområdeschef på 
projektområdet Danderyd/Norrtälje. Detta för att skapa en grundläggande bild av Locum 
AB och de arbetssätt som ligger till grund för projekt i dagsläget.  
 
Huvuddelen av den empiriska studien är uppbyggd kring djupintervjuer. Åtta 
projektledare medverkar som intervjuobjekt i studien; fyra från projektområdet 
Danderyd/Norrtälje, två från projektområdet Karolinska och två från projektområdet 
Södersjukhuset. Total anonymitet av intervjurespondenterna ges i studien, vilket tydliggörs 
innan intervjun genomförs. Detta för att respondenten ska vara bekväm att svara på 
frågorna så ärligt som möjligt. För Danderyd/Norrtälje genomförs intervjuer tills mättnad 
uppnås, vilket resulterar i fyra intervjuer. Intervjuerna från de övriga områdena genomförs 
i syfte att jämföra olika sjukhus och deras rutiner och därmed anses inte lika många 
intervjuer krävas från dessa områden varvid två intervjuer per projektområde genomförs.   
 
Samtliga intervjuer genomförs personligen, öga mot öga, och i den mån det är möjligt 
genomförs intervjuerna med två personer som frågeställare. I och med detta möjliggörs en 
mer objektiv tolkning av de svar som intervjun genererar.   
 
Intervjuernas karaktäristika är semistrukturerad. Med grund av denna karaktär inleds 
processen med att en intervjuguide skapas där de frågor som planeras ställas under 
intervjun presenteras (Se bilaga 8.1). För att respondenten ska kunna svara fritt på frågor 
och inte begränsas omfattar intervjuguiden öppna frågor. Till viss del innehåller 
intervjuguiden även följdfrågor, men utrymme lämnas också för ytterligare följdfrågor att 
ställa vid behov. Detta kan exempelvis vara i syfte att förtydliga eller exemplifiera ett 
påstående. Efter genomförande av första intervjun utvärderas intervjuguiden och vissa 
frågor revideras för att vara till större nytta under nästkommande intervjuer.  
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Inför varje intervju får respektive respondent ta del av ett utdrag av de frågor som 
frågeställaren planerar att ställa under intervjun. Detta för att ge respondenten möjlighet 
att skapa sig en uppfattning om vad intervjun kommer att behandla. Dock lämnas inte 
intervjuguiden ut i sin helhet för att behålla spontaniteten i svaren under intervjun. 
Respondenten får i samband med detta även ta del av information angående intervjun där 
den totala anonymiteten samt förfrågan om möjlighet till inspelning av intervjutillfället 
presenteras.  
 
Varje intervjutillfälle inleds med en förklaring av hur intervjun kommer att gå till för att 
säkerställa att respondenten är införstådd i detta. Intervjuerna varar cirka en timme 
vardera och spelas in i samråd med respondenten. Stödord antecknas under intervjuerna 
som komplement till inspelningarna. Efter avslutad intervju transkriberas intervjun i sin 
helhet och sammanställs. Sammanställningen skickas till intervjurespondenten i fråga för 
godkännande. Detta för att säkerställa att inga misstolkningar uppstått och om så är fallet 
ge respondenten möjlighet att korrigera dessa. I examensarbetet refereras respondenterna 
R1-R8 för att behålla anonymitet, men ändå möjliggöra uppföljning av svar från 
respektive respondent.  

2.3.2 Dokumentation	  och	  direkt	  observation	  
Som komplement till intervjustudien genomförs även studier av dokumentation samt 
direkt observation hos Locum AB. Fem månader tillbringas på plats på företaget varvid 
möjlighet att studera organisationen på daglig basis ges. Direkt observation av det dagliga 
samspelet mellan individer i organisationen studeras såväl i formella sammanhang som 
informella sammanhang. Även intern dokumentation av värde för studien så som 
exempelvis Locum AB:s portaler, hemsida och handböcker för projekt studeras.  
 
Genom detta ges möjlighet att samla in kompletterande data om Locum AB:s metoder 
och rutiner och ge en mer verklighetsorienterad uppfattning som tillsammans med 
insamlad data från intervjuer utgör en mer korrekt helhetsbild än vardera enskilt kan 
utgöra.  

2.4 Metodkritik	  

2.4.1 Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitetsgraden fokuserar på hur väl en metod mäter vad den ska mäta (Postlethwaite, 
2005). Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet definieras som 
kovarationen av relationen mellan orsak och verkan. Hög intern validitet innebär att det är 
möjligt att identifiera relationen och att relationen alltid är sann. Extern validitet definieras 
som ett mått på generaliserbarhet; huruvida observationer kan generaliseras från studiens 
urval till dess population. Hög extern validitet innebär hög generaliserbarhet  
(Bhattacherjee, 2012). 
 
Reliabilitet avser en studies tillförlitlighet och till vilken grad metoden är konsekvent 
(Bhattacherjee, 2012). En tillförlitlig metod levererar, om studien upprepas vid flertalet 
tillfällen, samma resultat (Postlethwaite, 2005) utan slumpmässiga fel (Gibbert & Ruigrok, 
2010). Att upplysa är dock att en metod med hög reliabilitet innebär konsekvens, men inte 
nödvändigtvis noggrannhet (Bhattacherjee, 2012). 
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Den valda metoden för denna studie är kvalitativ och består i huvudsak av intervjuer. För 
att säkerställa intern validitet i denna studie är det viktigt att respondenterna har rätt 
kompetens och kunskap i området av intresse. De valda respondenterna är samtliga 
projektledare och anses därför uppfylla detta. Att ställa öppna frågor, som inte är av 
ledande eller värderande karaktär, så att respondenten har möjlighet att svara fritt och inte 
påverkas av frågorna är en annan faktor som är viktigt för att uppnå hög intern validitet. 
Det är också viktigt att ställa rätt frågor så att de erhållna svaren är relevanta till studien. 
Enligt Gibbert och Ruigrok (2010) kan intern validitet säkras genom att studera flera 
perspektiv. I denna studie studeras tre olika sjukhus, vilket genererar tre olika perspektiv, 
något som ökar den interna validiteten. Utförande av en litteraturstudie utöver den 
empiriska studien möjliggör även en jämförelse med tidigare studier, vilket skapar 
ytterligare perspektiv och ökar den interna validiteten (Gibbert & Ruigrok, 2010). 
 
Att ta i åtanke är dock svårigheten att fastställa relationen mellan orsak och verkan i en 
fallstudie. I och med att det finns faktorer som inte kan kontrolleras medför detta att det 
är svårt att säkerställa samband och intern validitet blir svårare att uppnå.  
 
Intervjustudien utförs med flera respondenter, där de olika projektledarna har varierande 
bakgrund, kompetens och erfarenhet av såväl projektledning som kunskapsöverföring. Att 
utföra intervjuer med flertalet intervjuobjekt ökar den externa validiteten i studie, eftersom 
detta genererar mer generaliserbar data. Observationer genomförs också i syfte att ge en 
mer generell bild av företagets tillvägagångssätt och kultur. Genom detta kan det dagliga 
praktiska arbetet följas och ge en ny dimension till de mer teoretiska avsikterna. 
 
Urvalet för studien representerar en liten population på grund av avgränsningarna i 
studien som begränsas till en fallstudie av enbart ett företag som är specialiserat inom ett 
specifikt område och sker under en relativt kort tidperiod. För att studien skulle omfatta 
en större population hade det varit önskvärt att utföra fler fallstudier på olika företag. 
Detta för att möjliggöra jämförelser mellan olika företag och genom det erhålla en mer 
generaliserbar studie och högre extern validitet. Generaliserbarheten anses dock inte vara 
ett problem i denna studie eftersom studien syftar till att ta fram tillvägagångssätt för 
företaget i fråga och inte en generell lösning. Urvalet är även av strategiskt karaktär, vilket 
innebär att det inte är slumpmässigt valt. Detta kan indikera låg extern validitet, något som 
är viktigt att ta hänsyn till i resultatet.  
 
Att använda intervjuer som metod innebär en risk att studien blir subjektiv och formas 
från frågeställarens perspektiv, något som påverkar reliabiliteten. För att öka reliabiliteten 
är det viktigt att dokumentera och presentera utförandet av forskningen (Gibbert & 
Ruigrok, 2010). I syfte att öka objektiviteten och reliabiliteten utformas och presenteras en 
intervjuguide med frågorna som ställts under intervjuerna. I den mån det är möjlig utförs 
intervjuerna med två frågeställare och respondenterna får alla samma frågor och 
intervjuerna utförs på samma sätt. I samråd med respondenterna spelas intervjuer in för 
att sedan transkriberas, sammanställas och godkänns av respondenten. Även detta för att 
undvika inkorrekta tolkningar. Här reflekteras även över frågeställarens kompetens i 
området, vilken anses vara god eftersom en litteraturstudie på ämnet utförts innan 
datainsamling via intervjuer påbörjats.  
 
Risken för subjektivitet återkommer även för den direkta observationen som utförs på 
Locum AB. Dels genom observatören, där en subjektiv tolkning riskeras. Observatörerna 
är dock medvetna om detta och försöker därmed göra en objektiv tolkning. Dels från 
organisationens perspektiv går det inte att komma ifrån risken att de observerade beter sig 
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annorlunda för att utomstående aktörer är på plats. I denna fallstudie undviks detta genom 
att observatörerna är på plats dagligen under en längre tidsperiod och därmed integreras i 
atmosfären.  Den totala anonymiteten i studien medför också ökad trovärdighet. I de fall 
då respondenterna inte är anonyma finns risken att respondenten väljer att inte vara helt 
sanningsenlig. Denna risk anses minimerad på grund av uttalad anonymitet.  

2.4.2 Källkritik	  
Det tryckta material som litteraturstudien baseras på har granskats med avseende på 
auktoritet, innehåll och aktualitet. Refererade artiklar är författade av trovärdiga personer 
och publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  Refererade rapporter är publicerade av 
forskningsinstitutioner eller universitet. Med detta säkerhetsställs källans auktoritet och 
innehållets trovärdighet. Genom att använda etablerade källor omnämnda i flertalet 
litterära sammanhang stärks detta ytterligare. Där det är möjligt har ursprungskällan 
använts. Då detta inte varit möjligt har sekundärkällans auktoritet granskats. Vad gäller 
aktualitet av källorna som används har både äldre och mer aktuella källor används. De 
äldre källorna har i första hand används för att ge studien ett historiskt perspektiv, men då 
de i många fall överensstämmer med mer aktuella studier antas de fortsatt relevanta.   
 
Även intervjuer och observationer har kritiskt granskats. Respondenterna anses vara 
tillförlitliga eftersom det studerade ämnet berör deras dagliga arbete, vilket indikerar att de 
innehar stor kunskap i ämnet. Att respondenterna erbjuds anonymitet ökar 
tillförlitligheten av insamlad data, då respondenten kan svara ärligt på de frågor som ställs. 
Gällande observationerna ökar tillförlitligheten i och med att de observerande aktörerna 
tillbringar en längre tidsperiod på företaget och därmed implementeras i vardagen på 
arbetsplatsen.  
 
Genom hela studien har intentionen varit att tillämpa ett objektivt synsätt vid insamling av 
data från samtliga källor.   
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3 Teori	  

 
I följande kapitel redovisas den teori som utgör studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 
kunskapsbegreppet för att visa vilken definition av begreppet som det fortsatta examensarbetet baseras på. 
Vidare presenteras knowledge management samt till ämnet relaterade metoder, teorier och begrepp.  
 
 

3.1 Kunskapsbegreppet	  
Kunskap är på många sätt ett komplext begrepp (Ajmal & Koskinen, 2008; Davenport & 
Prusak, 1998). Begreppet kan delas in på flera olika sätt exempelvis en indelning beroende 
av vem som äger kunskapen, vilket uttryck kunskapen har eller hur en individ kan ta till 
sig kunskapen (Jonsson, 2012). Dessa indelningar är sammanlänkade och beroende på hur 
dessa indelningar definieras påverkas definitionen av hela kunskapsbegreppet, vilket i sin 
tur kommer påverka tankesättet kring kunskapsöverföring (Jonsson, 2012). 
 
Detta examensarbete utgår ifrån följande indelningar av kunskapsbegreppet. 

• Data, Information och Kunskap 
• Explicit och tyst kunskap 
• Individuell och organisatorisk kunskap 

Dessa beskrivs var och en ytterligare i följande avsnitt. 

3.1.1 Data,	  Information	  och	  Kunskap	  
För att skapa en förståelse för begreppet kunskap separeras data, information och 
kunskap (Ajmal & Koskinen, 2008; Davenport & Prusak, 1998). Macheridis (2009) 
beskriver hur data genom olika stadier omvandlas till kunskap och hur dessa relaterar till 
varandra.  

 
Figur 1 Data, Information och Kunskap  

Dessa olika stadier definieras enligt nedan.  

3.1.1.1 Data	  
Det första stadiet enligt Macheridis (2009) teori om kunskap är data. Många författare har 
definierat begreppet data på likvärdigt sätt. Data är ostrukturerad och obearbetad fakta. 
Det kan vara exempelvis insamlade diskreta och objektiva fakta eller mätvärden 
(Davenport & Prusak, 1998; Macheridis, 2009; Ajmal & Koskinen, 2008; Thierauf, 1999; 
Jonsson, 2012). 
 
Data som sorteras, filtreras och struktureras övergår till nästa stadie; information 
(Macheridis, 2009). 

Data Information Kunskap 
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3.1.1.2 Information	  
Information är strukturerad och tolkad data. Information, till skillnad från data har 
placerats i ett sammanhang, givits ett värde genom sortering eller filtrering och därmed 
fått en innebörd (Davenport & Prusak, 1998; Macheridis, 2009; Ajmal & Koskinen, 2008; 
Thierauf, 1999; Jonsson, 2012). 
 
Davenport & Prusak (1998) liknar information med ett meddelande. Grunden är att 
information, likt ett meddelande, har både en sändare och en mottagare.  

3.1.1.3 Kunskap	  
Den mest förekommande definitionen av kunskap är skriven av Davenport & Prusak 
(1998), även om de själva inte vill klassificera det som en definition utan mer en 
beskrivning.  
 
“Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that 
provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and 
is applied in the minds of knowers. In organizations, it often becomes embedded not only in documents or 
repositories but also in organizational routines, processes, practices, and norms.” (Davenport & 
Prusak, 1998, s. 5)  
 
Det Davenport och Prusak (1998) beskriver i sin definition är att kunskap är en 
sammansättning av flertalet element. Kunskap är obestämd, men samtidigt strukturerad. 
Den är svår att förstå och sätta ord på och existerar inom individen, vilket medför 
komplexitet i sig. Kunskap är en tillgång som är svår att sätta fingret på och kan ses både 
som process och kapital beroende på vilket perspektiv som antas (Davenport & Prusak, 
1998). 
 
Kunskap är information som med hjälp av en individs (Alavi & Leidner, 1999) 
uppfattningar, färdigheter och erfarenheter analyseras och tolkas (Thierauf, 1999; 
Macheridis, 2009; Ajmal & Koskinen, 2008). Det beskrivs som en berättigad personlig 
uppfattning i strävan mot sanningen (Nonaka, 1994), information som är pålitlig och 
ansedd vara sann (Alavi & Leidner, 1999). Styhre (2007) beskriver kunskap som ”förmågan 
att använda information på ett kompetent sätt så att olika önskvärda resultat uppås” (Jonsson, 2012, 
s. 112) 
 
För att information ska övergå till kunskap hävdar Frappaolo (2006) att tre kriterier måste 
uppfyllas.  

• Informationen måste ha koppling till erfarenheter och perspektiv eftersom 
kunskap är sammanhängande.  

• Informationen måste leda till handling och vara relevant för dess kontext för att 
klassas som kunskap.  

• Information övergår till kunskap då den används för att hantera nya situationer då 
kunskap kan tillämpas även i outforskade sammanhang.  

3.1.2 Explicit	  och	  tyst	  kunskap	  
Kunskap brukar generellt delas in i explicit kunskap och tyst kunskap. Enligt Frappaolo 
(2006) finns även en tredje kategori; implicit kunskap. Detta beskrivs som tyst kunskap 
som kodifierats och därmed är möjlig att dela. Jonsson (2012) till skillnad från Frappaolo 
likställer tyst kunskap och implicit kunskap. Vissa menar också att det inte går att separera 
de olika kunskapsformerna utan att dessa bör betraktas som dimensioner av kunskap 
(Jonsson, 2012). 
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I detta examensarbete bortses från Frappaolos (2006) definition av implicit kunskap och 
antaganden nämnda av Jonsson (2012); om att kunskap inte bör delas in i kategorier. 
Kunskap delas in i explicit och tyst kunskap som definieras enligt nedan.   
 
Tabell 1 Explicit och tyst kunskap. Utveckling från Jonsson (2012, s.103) 

Explicit kunskap Tyst kunskap 
Möjlig att kodifiera Svår att kodifiera 
Objektiv Subjektiv 
Oberoende av kontext Beroende av kontext 
Lätt att överföra Svår att överföra 
”know-what” ”know-how” 

3.1.2.1 Explicit	  kunskap	  
Explicit kunskap kan beskrivas som ”know-what” (Smith, 2001; Jonsson, 2012). Explicit 
kunskap är objektiv och inte starkt sammanbunden med kontext (Jonsson, 2012). Därför 
är den möjlig att kodifiera (Frappaolo, 2006; Hansen et al, 1999; Jonsson, 2012) och 
uttrycka i ord och kan genom detta delas mellan individer (Frappaolo, 2006; Nonaka, 
1994). 
 
Kodifiering av denna typ av kunskap sker ofta från individ till dokument (Smith, 2001; 
Hansen et al, 1999) såsom exempelvis genom matematiska uttryck, manualer eller patent 
(Smith, 2001). För att hantera dessa dokument används i stor utsträckning elektroniska 
verktyg (Frappaolo, 2006). 

3.1.2.2 Tyst	  kunskap	  
Tyst kunskap beskrivs som ”know-how” (Smith, 2001; Jonsson, 2012; Hansen et al, 1999). 
Tyst kunskap är subjektiv och starkt beroende av kontext (Jonsson, 2012; Nonaka, 1994), 
vilket gör denna typ av kunskap svår att kodifiera (Jonsson, 2012) och att beskriva i ord 
(Jonsson, 2012; Hansen et al, 1999). Polanyi (1967) beskrev detta som att veta mer än vad 
som kan uttryckas (Jonsson, 2012). 
 
Tyst kunskap är nära sammankopplat med handling (Jonsson, 2012; Nonaka, 1994)  och 
förvärvas genom personliga erfarenheter (Frappaolo, 2006; Hansen et al, 1999; Smith, 
2001) som baseras på personliga uppfattningar, perspektiv och värderingar (Frappaolo, 
2006). Tyst kunskap delas direkt mellan individer (Frappaolo, 2006) och överföring sker 
genom praktisk utövning och övning (Jonsson, 2012). 

3.1.3 Individuell	  och	  organisatorisk	  kunskap	  
Ytterligare en uppdelning av kunskap är mellan individuell och organisatorisk kunskap. 
Vissa menar på att dessa är svåra att skilja åt då de är sammanhängande, medan andra 
anser att de går att skilja åt (Jonsson, 2012). Exempelvis sammanställer Lindkvist (2001) 
utgångspunkter för indelning av kunskap i den individuella domänen, inom-projekt 
domänen samt mellan-projekt domänen, vilket visar på en svårdefinierad gräns mellan 
individuell kunskap och organisatorisk kunskap.  
 
I detta examensarbete indelas kunskap i individuell och organisatorisk kunskap i enlighet 
med bland annat författare som Nonaka (1994), Tsoukas & Vladimirou (2001), Hallin & 
Karrbom Gustavsson (2012) och Jonsson (2012). 
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Den kunskap som existerar hos den enskilda individen klassificeras som individuell 
kunskap (Lindkvist, 2001). Det definieras av Tsoukas och Vladimirou (2001) som en 
individs kapacitet att bedöma skillnader baserat på sammanhang eller teori. Den 
individuella kunskapen utvecklas då individen lär av egna och andras erfarenheter (Hallin 
& Karrbom Gustavsson, 2012) i det sociala sammanhanget (Jonsson, 2012). 
 
Den kunskap som finns inbyggd i en organisations rutiner och processer är organisatorisk 
kunskap. Den innehåller organisationens normer, värderingar och kunskap om hur en 
organisation ska styra sin kunskap för att den ska vara till nytta för organisationen 
(Jonsson, 2012). Hur en organisation använder sig av teknik, system och mänskliga 
faktorer inom organisationen är en viktig del i formandet av dess organisatoriska kunskap 
(Bhatt, 2001). Organisatorisk kunskap är mer än den kunskap som finns hos individerna i 
en organisation; den är kollektiv, unik för varje organisation och har utformats över tid 
(Tsoukas & Vladimirou, 2001). 
 
Organisatorisk kunskap skapas när individerna i en organisation omvandlar tyst kunskap 
till explicit kunskap och delar denna i organisationen för att sedan dra erfarenhet av den 
explicita kunskapen och utveckla ytterligare tyst kunskap i en bestående spiral (Nonaka, 
1994). På liknade sätt beskriver Hallin och Karrbom Gustavsson (2012) en organisations 
kunskapsutveckling genom förbättrade processer rutiner, plattformar, produkter, tjänster 
och tekniker.  

3.2 Knowledge	  management	  	  
Knowledge management är på många sätt en paraplyterm (Alvesson & Kärreman, 2001). 
Olika författare avgränsar knowledge management på olika sätt varvid uttrycket inkluderar 
en mängd olika teorier, tekniker och strategier beroende på vilket perspektiv som antas. 
Nedan presenteras en sammanställning av begreppet knowledge management.  
 
Knowledge management (fortsättningsvis benämnt KM) omfattar insamling, lagring, 
spridning, omvandling, tillämpning och bevarande av kunskap i en organisation (Schultze 
& Stabell, 2004, se Jonsson, 2012). Bhatt (2001) beskriver KM som en process bestående 
av skapande, validering, distribution och tillämpning av kunskap. Inom KM betraktas 
kunskap som ett objekt och generellt ligger stort fokus på ICT-verktyg (Jonsson, 2012). 
Frappaolo (2006) betonar att KM kretsar kring handlande där fokus inom teorin ligger vid 
metoder, strategier och verktyg för styrning och hantering av kunskap i en organisation 
(Jonsson, 2012). Alvesson (2004) nämner även hantering och styrning av kompetenser 
inom en organisation som en viktig del inom KM (Jonsson, 2012). Genom att skapa en 
kultur inom organisationen som stödjer KM underlättas och uppmuntras skapande, 
spridning och utnyttjande av kunskap (Ajmal & Koskinen, 2008).  
 
För att en organisation ska uppnå framgångsrik KM krävs att teknik som underlättar 
utförandet används. Det krävs även tydligt ledarskap och en strategi som ligger i linje med 
organisationens affärsstrategi. En organisationskultur som främjar ett kollektivt synsätt på 
kunskap och vilja att dela kunskap inom organisationen är dessutom en förutsättning för 
KM (Frappaolo, 2006). 
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Nonaka et al (2001) skiljer på ”knowledge creation” och ”knowledge transfer”; skapande av 
kunskap och överföring av kunskap, inom KM. ”Knowledge creation” innefattar skapande av 
organisatorisk kunskap som ofta beskrivs med den så kallade SECI-modellen. Den 
skapade kunskapen överförs inom organisationen genom ”knowledge transfer” som enligt 
Hansen et al (1999) beskrivs utifrån två strategier; kodifiering och personifiering. SECI-
modellen såväl som kodifiering och personifiering beskrivs närmare nedan. 

3.2.1 SECI-‐modellen	  
SECI-modellen beskriver processen för skapande av kunskap i en organisation. Nonaka 
(2005) menar på att processen för skapande av kunskap, och därmed SECI-modellen, är 
en spiral utan definierad början och slut.  
 
Modellen grundas på att skapande av kunskap sker i ett ”delat rum”. Den kunskap som 
skapas blir en del av detta rum (Nonaka, 2005). SECI-modellen beskriver hur kunskap 
skapas i en organisation genom att individuell kunskap omvandlas och bildar 
organisatorisk kunskap (Jonsson, 2012). 
 
Modellen utgår ifrån de fyra sätt som explicit och tyst kunskap samverkar; ”socialization”, 
”externernalization”, ”combination” och ”internalization”; socialisering, externalisering, 
kombinering och internalisering (Nonaka, 2005). 
 

 
Figur 2 SECI-modellen. Utveckling från Nonaka (2005, s.324)  

Socialisering 
Socialisering syftar till ett utbyte av tyst kunskap mellan individer. Detta förutsätter direkt 
interaktion och geografisk närhet. Överföring av tyst kunskap mellan individer sker 
därmed genom gemensamma aktiviteter och personlig kontakt (Nonaka, 2005). 

Externalisering 
Externalisering syftar till att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap genom att 
uttrycka tyst kunskap i former som kan mottas och förstås av andra individer. Nonaka 
(2005) beskriver två viktiga faktorer som stödjer denna process. Den första är artikulering 
av tyst kunskap där tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap genom att uttryckas i 
exempelvis ord eller bild. Det andra är översättning av sakkunniga personers tysta 
kunskap till lättförståeliga former så att organisationen kan nyttja denna (Nonaka, 2005). 
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Kombination 
Kombination syftar till att kombinera explicita kunskaper till mer komplexa uppsättningar 
av explicit kunskap. Processen baseras på insamlande av ny explicit kunskap, 
samordnande och spridning av explicit kunskap inom organisationen, exempelvis genom 
möten eller presentationer, samt bearbetning och systematisering av explicit kunskap till 
mer användbar form, såsom dokument (Nonaka, 2005). Kombination underlättas i 
organisationer genom olika typer av ICT-verktyg (Jonsson, 2012). 

Internalisering  
Internalisering syftar till att omvandla explicit kunskap till tyst kunskap för organisationen. 
Målet är att kunskapen ska bli en del av organisationens kultur och arbetssätt. Detta sker 
genom att explicit kunskap återges i handling och praktik eller genom att explicit kunskap 
återges i simuleringar och experiment. Syftet är att uppmuntra till ”learing-by-doing”, 
något som medför att individer ges tillgång till hela organisationens kunskap. (Nonaka, 
2005) 

3.2.2 Kodifieringsstrategi	  och	  personifieringsstrategi	  	  
Inom KM finns två väletablerade strategier för överföring av kunskap; 
kodifieringsstrategin och personifieringsstrategin. Hansen et al (1999) myntar dessa 
begrepp i artikeln ”What’s Your Strategy for Managing Knowledge?” där 
konsultverksamheten undersöks och två olika synsätt på överföring av kunskap kan 
utläsas. Stöd för samma typ av uppdelning kan även ses i annan litteratur (Bhatt, 2001). 
 
Vilken strategi en organisation anammar bör spegla dess affärsstrategi, vilken beror av 
flertalet aspekter såsom den kundrelaterade aspekten; hur organisationen bemöter sina 
kunder och skapar värde för dessa, den personalrelaterade aspekten; vilken typ av 
individer som organisationen anställer samt den ekonomiska aspekten; hur organisationen 
skapar ekonomiskt värde (Hansen et al, 1999). 
 
Val av felaktig KM strategi, som inte ligger i linje med organisationens affärsstrategi, eller 
ett försök att tillämpa båda strategierna samtidigt beskrivs som en risk för att misslyckas 
med KM. Hansen et al (1999) betonar att framgångsrik KM bygger på att en strategi 
huvudsakligen används medan den andra strategin enbart används för att stödja den första 
strategin (Hansen et al, 1999). Viktigt att framhäva är dock att användandet av 
digitalisering inte kan ersätta social interaktion (Bhatt, 2001). Det är viktigt att finna den 
optimala fördelningen mellan tekniska och sociala verktyg (Tsoukas & Vladimirou, 2001), 
vilket enligt Hansen et al (1999) förefaller vara att till 80 % tillämpa den ena och till 20 % 
tillämpa den andra.  

Kodifieringsstrategi 
Organisationer där kodifieringsstrategin tillämpas fokuserar på kodifiering och lagring av 
kunskap för att göra kunskap tillgänglig för alla individer i en organisation (Hansen et al, 
1999). Strategin baseras på att skriva ner kunskap, varvid kodifieringsstrategin inriktas på att 
återanvända kunskap (Hansen et al, 1999; Jonsson, 2012). Stort fokus inom denna strategi 
ligger vid användandet av ICT-verktyg (Jonsson, 2012). 

Personifieringsstrategi  
I organisationer som tillämpar personifieringsstrategin är kunskap starkt knutet till den 
individ som utvecklade kunskapen. För att göra kunskap tillgänglig inom organisationen 
ligger fokus inom denna strategi vid direkt kontakt mellan individer (Hansen et al, 1999). 
Strategin baseras på att kommunicera kunskap och fokus ligger vid att skapa ny kunskap 
(Jonsson, 2012). 
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ICT-verktyg används även inom denna strategi, men då i form av ett verktyg för att 
underlätta kommunikation av kunskap (Hansen et al, 1999). Andra verktyg som är starkt 
sammankopplade med personifieringsstrategin är så kallade communities of practice och 
mentorskap.  
 
ICT-verktyg och communities of practice beskrivs mer ingående i nedanstående avsnitt. 

3.2.3 ICT	  
Information och Communication Technologies (ICT) verktyg används i stor utsträckning 
inom knowledge management och är användbara för såväl explicit som tyst kunskap. 
Explicit kunskap kräver verktyg som stödjer kodifiering, medan tyst kunskap fordrar 
egenskaper hos ICT-verktyg som innefattar sociala nätverk. För tyst kunskap utnyttjas 
således verktygen för överföring av kunskap direkt mellan sändaren och mottagaren. 
(Hansen et al, 1999) 
 
ICT-verktygen indelas i tre grupper efter dess syfte; ”knowledge generation”, ”knowledge 
codification” och ”knowledge transfer”; kunskapsgenerering, kunskapskodifiering och 
kunskapsöverföring. Verktyg för kunskapsgenerering syftar till att möjliggöra skapandet av 
ny kunskap, verktyg för kunskapskodifiering syftar till att underlätta återgivande av 
kunskap och verktyg för kunskapsöverföring syftar till överföring av densamma, vilket 
innefattar att dela, samla, sprida, organisera och klassificera samt lagra kunskap. Även för 
att tillgängliggöra kunskap samt i syfte att kommunicera och samarbeta kan ICT-verktyg 
vara användbart. (Song, 2007)  
 
Hendriks (1999) beskriver flera olika avseenden där ICT-verktyg kan gynna 
kunskapsöverföring.  För det första anses ICT vara ett verktyg för att övervinna olika 
typer av barriärer såsom geografisk distans, social distans och tidsmässig distans. ICT 
möjliggör även hantering och lagring av information på ett sådant sätt att relevant 
information kan göras tillgänglig för andra. ICT-verktyg kan även användas för att 
förbättra processerna för kunskapsöverföring, antingen i form av att förenkla 
kunskapsöverföring mellan individer eller styra dessa processer. Utöver detta kan ICT-
verktyg användas för att dela meta-kunskap. I dessa fall används verktygen inte för att dela 
kunskapen i sig, utan för att dela kunskap om kunskapen, som exempelvis kan innefatta 
lokalisering av kunskap; den databasen eller den person som innehar kunskapen. 
(Hendriks, 1999) 
 
För att nämna några av de många ICT-verktyg som kan användas för kunskapsöverföring 
följer nedan ett utdrag. Intranät nämns enligt Hendriks (1999) som det mest 
förekommande ICT-verktyget i samband med kunskapsöverföring. Detta är ett 
organisationsomfattande nätverk där individer kan sprida information till andra inom 
organisationen. För kommunikation och samarbete inom projekt är groupware vanligt 
förekommande. Detta är en digital samlingsplats för individer som möjliggör överföring 
av kunskap i dess kontext mellan individer. Andra ICT-verktyg som nämns i 
sammanhanget är exempelvis dokumenthanteringsverktyg, arkiv samt kunskapsportaler. 
När det gäller kunskapsöverföring mellan enskilda individer nämns exempelvis mejl, 
videokonferenser och telefoni som de ICT-verktyg som används. (Song, 2007) 
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3.2.4 Communities	  of	  Practice	  
Communities of Practice (fortsättningsvis benämnt CoP) är ett verktyg för 
kunskapsöverföring (Snyder & Wenger, 2000) som utvecklats av Lave och Wenger (1991). 
Verktyget bygger på att kunskap är socialt inbäddad och därmed bäst överförs via dialog 
och interaktion mellan individer (Jonsson, 2012), varvid Wenger (2000) beskriver CoP 
som grundpelaren i ett socialt lärandesystem. Detta verktyg är framförallt värdefullt för 
delning av tyst kunskap, där fokus inte bör ligga på att samla och sprida information utan 
att möjliggöra interaktion mellan individer (Frappaolo, 2006).  
 
CoP är en informell, självorganiserad grupp av individer som formats utifrån gemensamt 
intresse, passion eller expertis, snarare än hierarki, geografisk närvaro eller faktorer såsom 
kön eller klass (Jonsson, 2012; Snyder & Wenger, 2000; Snyder et al, 2002; Frappaolo, 
2006; von Krogh et al, 2001; Wenger, 1998). Det beskrivs av Wenger (2000) som en 
reservoar av kompetens. Individer som delar ett intresse samlas och genom samverkan 
och interaktion utbyter kunskaper, vilket resulterar i kollektivt lärande. Det handlar om att 
inom ett community dela erfarenheter och kunskaper på ett fritt och kreativt sätt och 
genom detta utveckla nya arbetssätt och därmed ny kunskap  (Snyder & Wenger, 2000). 
När nya arbetssätt och nya kunskaper används i handling betraktas individerna som en 
CoP. (Wenger, 1998) Wenger et al (2002, s. 4) sammanfattar detta enligt nedan. 
 
“CoP are groups of people who share a concern, a set of problems or a passion about a topic and who 
deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an on-going basis.”  
 
CoP definieras enligt Wenger (1998) av tre dimensioner; ”joint enterprise”, ”mutual 
engagement” och ”shared repetoire”; gemensam verksamhet, ömsesidigt engagemang och delad 
repertoar. En gemensam verksamhet, ett gemensamt syfte och synsätt bakom CoP är den 
första dimensionen som måste uppfyllas. Kontinuerlig diskussion om detta säkerställer att 
alla i CoP har samma förståelse för normer och rutiner. Den andra dimensionen baseras 
på ett ömsesidigt engagemang inom CoP, vilket binder samman individerna till en social 
enhet. Den tredje dimensionen handlar om att det ska finnas en delad repertoar med 
berättelser och koncept som relaterar till praktiken, något som utvecklats över tid av 
individerna i CoP (Wenger, 1998; Jonsson, 2012). Frappaolo (2006) lyfter även fram 
förtroende som en viktig del av en fungerande CoP.  
 
Vissa CoP existerar enbart inom en organisation, antingen inom en enhet eller 
gränsöverskridande mellan enheter, medan andra CoP har medlemmar från olika 
organisationer (Wenger, 1998; Snyder & Wenger, 2000). Vissa har möten regelbundet 
medan andra inte möts alls, utan kommunicerar via exempelvis mejl (Snyder & Wenger, 
2000). Brown och Duguid (1991) beskriver i sammanhanget storytelling som ett sätt att 
dela erfarenheter inom CoP  (Jonsson, 2012). 

3.3 Hinder	  för	  knowledge	  management	  	  

Organisationskultur 
Något som nämns som ett av de största hindren för att lyckas med KM är organisationens 
kultur (Conley, 2009; Jonsson, 2012). Det krävs att organisationen skapar en kultur som 
stödjer öppenhet och viljan att dela kunskap (Alvesson & Kärreman, 2001; Conley, 2009; 
Riege, 2005, se Jonsson, 2012). Utan en organisationskultur som stödjer KM finns en risk 
för motvilja att dela med sig av och ta del av kunskap från andra (Alavi & Leidner, 1999; 
Alvesson & Kärreman, 2001). Det kan finnas en rädsla för att dela sina kunskaper på 
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grund av att det ses som en maktfaktor (Leisre, 2010; Riege, 2005, se Jonsson, 2012), eller 
att det kan vara svårt att erkänns sina misstag för andra (Schindler & Eppler, 2003).  
 
Det finns också de som inte ser värdet av den egna kunskapen och därmed inte delar den 
med andra (Schindler & Eppler, 2003; Leisre, 2010, se Jonsson, 2012; Riege, 2005, se 
Jonsson, 2012). Därför är det viktigt att klargöra värdet av denna kunskap för 
organisationen (Alavi & Leidner, 1999). 
 
Organisationskultur är något som är svårt att påverka, men det är något som påverkar KM 
i allra högsta grad (Conley, 2009).   

Arbetsprocesser 
I projektbaserade organisationer kan en konflikt mellan organisationens mål och 
projektens mål urskiljas (Schindler & Eppler, 2003). Den KM strategi som implementeras 
måste, för att lyckas, vara i linje med den övergripande organisationens långsiktiga strategi 
och mål (Riege, 2005, se Jonsson, 2012) samtidigt som den också ska integreras med 
projektens kortsiktiga processer och mål (Conley, 2009).   
 
Processerna måste också vara kända, uttalade samt beskriva tillämpning och 
tillvägagångssätt (Schindler & Eppler, 2003) utan att vara allt för styrande och 
administrativa (Conley, 2009). På samma sätt bör KM strategin vara väldefinierad utan att 
en formell struktur dämpar de viktiga informella mötena som förstärker individens vilja att 
vara öppen (Conley, 2009). 

Teknisk infrastruktur 
Något som ytterligare beskrivs som hinder är användning av ICT-verktyg som inte är 
anpassade för KM samt allt för stort fokus på ICT-verktyg inom KM strategin.  Verktygen 
kan inte ses som grunden i KM strategin utan något som ska vara ett stöd (Jonsson, 2012; 
Conley, 2009), då för mycket fokus på ICT-verktyg lätt leder till frustration (Fahey & 
Prusak, 1998). Speciellt om de inte är integrerade i den dagliga arbetsprocessen (Riege, 
2005, se Jonsson, 2012). 
 
Det är viktigt att vara tydlig med vad behovet av ICT-verktygen är och vad anställda 
förväntar sig av dessa verktyg (Riege, 2005, se Jonsson, 2012). Det krävs att 
organisationen ställer krav på verktygen, dess säkerhet och att de hålls uppdaterade för att 
de ska underlätta KM strategin, arbetsrutiner och kommunikation (Alavi & Leidner, 1999; 
Riege, 2005, se Jonsson, 2012). Verktygen måste även vara kompatibla med övriga system 
(Riege, 2005, se Jonsson, 2012). Många ICT-verktyg har övergått från att fokusera på 
kodifiering och lagring av information till att underlätta för kontakter mellan individer 
(Conley, 2009; Alvesson & Kärreman, 2001).  

Kodifiering 
Det finns ett antal hinder i och med kodifiering av kunskap. Ett av dessa är kvaliteten på 
den kodifierade kunskapen (Alavi & Leidner, 1999). Det krävs att kunskapen är kodifierad 
så att den kan tillgodogöras av individer utan kontext (Schindler & Eppler, 2003; Fahey & 
Prusak, 1998). Kontext är något som ändras över tid och skapas genom att dela 
erfarenheter, vilket gör att kontext är något som är svårt att överföra genom 
dokumentation (Fahey & Prusak, 1998). Detta medför att informationen är svår att 
överföra till kunskap (Fahey & Prusak, 1998). Kunskapen blir därmed för generell och 
svår att applicera på något specifikt projekt (Schindler & Eppler, 2003). Det finns även de 
som anser att kunskap inte kan existera utan individen och att kunskapen är beroende av 
vem som innehar den (Fahey & Prusak, 1998). Ytterligare en risk är att den information 
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som sparas inte är relevant för andra och att allt för mycket information lagras. Detta leder 
till att den information som är av intresse är svår att hitta och att information inte 
uppdateras (Alavi & Leidner, 1999). 
 
Ytterligare ett hinder är att det ofta ligger stort fokus på resultatet av kodifiering snarare 
än processen (Prencipe & Tell, 2001; Zollo & Winter, 2001). Att inse vikten av processen 
ökar lärandet och värdet av kodifieringsprocessen (Fahey & Prusak, 1998). I och med 
detta bör kunskap ses som ett flöde snarare än ett objekt (Fahey & Prusak, 1998) och KM 
ses därmed som en process som är ständigt pågående (Fahey & Prusak, 1998).  

Motivation  
Avsaknad av incitament för KM i organisationen är även ett hinder som beskrivs (Conley, 
2009; Leiger, 2010, se Jonsson, 2012). Många organisationer förlitar sig till att anställda av 
individuella anledningar väljer att dela med sig av sina kunskaper.  
 
Detsamma gäller tid. Brist på tid är ett av de vanligast nämnda hindren (Schindler & 
Eppler, 2003; Leisre, 2010, se Jonsson, 2012; Riege, 2005, se Jonsson, 2012). Det finns 
ofta lite tid i slutet av projekt och många involverade medverkar redan i nya projekt 
(Schindler & Eppler, 2003). Om inte tid och resurser för KM finns avsatta i projekt anses 
detta inte som en prioritering av projektmedlemmar (Ajmal & Koskinen, 2008). Det 
saknas också tid att reflektera över vem som behöver kunskapen och vilken typ av 
kunskap som kan vara relevant för andra (Riege, 2005, se Jonsson, 2012).  
 
Ytterligare hinder är att inverkan av en implementerad KM strategi är svår att mäta (Fahey 
& Prusak, 1998; Conley, 2009). Någon form av mätning underlättar för att skapa 
milstolpar (Conley, 2009) och bidrar till att alla inom organisationen ser nyttan och 
möjligheterna som KM medför. Risken är dock att försök till att mäta den faktiska 
kunskapen tar överhand framför att mäta resultatet, aktivitererna eller konsekvenserna 
(Fahey & Prusak, 1998). 

Begreppet 
Alvesson och Kärreman (2001) ifrågasätter tanken med att kombinera ”knowledge” och 
”management”. De hävdar att dessa motsäger varandra och genom att försöka hantera 
kunskap minskar den mängd kunskap som kan hanteras. Samtidigt är för stora mängder 
kunskap svårare att hantera. De riktar även kritik mot det faktum att det fokuseras allt för 
mycket på definitioner och förklaringar av kunskapsbegreppet och allt för lite på 
hanteringen av kunskap (Alvesson & Kärreman, 2001). 

3.4 Framgångsfaktorer	  för	  knowledge	  management	  	  
För att skapa framgångsrik KM krävs att hinder identifierade i föregående avsnitt 
minimeras och övervinns. Jonsson (2012) framhäver att alla individer som ingår i en 
organisation är olika och har olika behov, vilket även medför att det är svårt att identifiera 
framgångsfaktorer, för hur kunskap ska överföras i en grupp, som går att applicera på alla 
grupper. Det finns således inte en enda lösning på hur kunskap ska överföras på bästa sätt 
i en organisation (Jonsson, 2012). 
 
Fahey och Prusak (1998) identifierar tre åtgärder en organisation kan vidta för att undvika 
de hinder som ofta uppstår i samband med KM. Den första åtgärden handlar om 
reflektion över kunskapsbegreppet i sig. Det är viktigt för en organisation att skapa en 
gemensam syn och gemensam förståelse för kunskap samt att se kunskap som ett 
organisatoriskt fenomen. Den andra åtgärden kretsar kring en öppenhet för förändring. 
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Det gäller för alla inom en organisation att inte fastna vid ett tankesätt, utan korrigera fel i 
sin egen kunskapsbas. Kunskap är enligt Fahey och Prusak (1998) preliminär, temporär 
och föränderlig och denna åtgärd handlar om att utsätta sin egen kunskapsbas för ständig, 
kritisk och ärlig granskning och uppdatering. Den tredje åtgärden handlar om att kritiskt 
och ärligt granska samt förändra de lärandeprocesser som finns i organisationen.  
 
En framgångsfaktor för en organisations KM är att skapa en optimal fördelning mellan 
tekniska och sociala system för kunskapsöverföring (Bhatt, 2001; Tsoukas & Vladimirou, 
2001). Bhatt (2001) beskriver fördelar med de båda typerna av system. Fördelen med 
tekniska system för KM är att de ökar effektiviteten och möjliggör informationsflöde 
inom en organisation och fördelen med sociala system för KM är att de förbättrar 
tolkningsförmågan av information, då ett sådant system upptar fler dimensioner när 
informationen överförs exempelvis genom CoP. Det framförs att båda är viktiga för en 
framgångsrik KM. Hansen et al (1999) instämmer med detta och presenterar en teori om 
att den optimala fördelningen bör vara 80 % på den ena strategin och 20 % på den andra 
strategin.  
 
Ytterligare en beskrivning av vilka faktorer som möjliggör framgångsrik KM framförs av 
Jonsson (2012). Här delas framgångsfaktorerna in i tre grupper; kognitiva faktorer, 
organisatoriska faktorer och institutionella faktorer. De kognitiva faktorerna är 
sammankopplade med definitionen av kunskapsbegreppet i sig. En framgångsfaktor för 
KM är att organisationen har diskuterat fram och enats om samma förståelse för 
begreppet kunskap. De organisatoriska framgångsfaktorerna kretsar kring hjälpmedel, 
metoder och styrmedel för kunskapsöverföring i form av exempelvis ICT-verktyg, 
utbildning och arbetsprocesser. De institutionella faktorerna omfattar de mer 
individberoende faktorerna så som vilja, förtroende och motivation hos såväl sändare som 
mottagare, vilket behöver säkerställas för att ett system för KM ska fungera.  
 
Frappaolo (2006) lägger till ytterligare en dimension. Utöver framgångsfaktorer för en 
lyckad KM presenteras tio steg för att uppnå en lyckad implementering av KM i en 
organisation.  
 

1. Definiera för vilka systemet för KM ska utvecklas 
2. Definiera planen för KM; vilka strategier som ska implementeras 
3. Identifiera befintliga system för kunskapsöverföring i organisationen   
4. Undersöka ekonomiska faktorer för implementering av KM 
5. Fastställa en ledarskapsstrategi som stämmer överens med vald KM strategi 
6. Identifiera organisationens kompetens; KM strategi ska byggas kring en 

organisations kompetens, inte dess produkt 
7. Granska befintliga kunskapskällor inom organisationen; om de innefattar tyst eller 

explicit kunskap 
8. Granska befintliga system för informell kunskapsöverföring 
9. Skapa motivation för kunskapsöverföring inom organisationen 
10. Utforma flexibilitet i systemet för KM 



 23 

3.5 Lärandelandskap	  
Som en utveckling av Hansens et al (1999) strategi för personifiering och kodifiering har 
Prencipe och Tell (2001) skapat en struktur för att analysera projektbaserade 
organisationers förmåga att lära i och mellan projekt; lärandelandskap (Se tabell 3.). De 
lyfter fram vikten av den kognitiva processen vid kodifiering av kunskap, till skillnad från 
det fokus som annars ofta ligger på resultatet, något som även diskuteras av Zollo och 
Winter (2001) (Prencipe & Tell, 2001). Fortsatt diskuterar Prencipe och Tell (2001) 
nackdelar med att fokusera för mycket på kodifiering då tyst kunskap innefattar mer än 
vad som kan kodifieras.  
 
Enligt Prencipe och Tell (2001) fokuserar strategier framtagna av Hansen et al (1999) 
endast på en dimension som definieras av de två extremerna tyst och explicit kunskap 
samt på kodifiering. De menar att deras struktur är anpassat efter en organisations 
kunskapshantering i flera dimensioner. Denna har skapats genom att studera hur 
projektbaserade organisationer utnyttjar kunskaper som anskaffas i ett projekt och överför 
det till andra projekt eller till organisationen (Prencipe & Tell, 2001). Strukturen baseras på 
tre typologier för lärande; ”experience accumulation”, ”knowledge articulation” och ”knowledge 
codification”; erfarenhetsackumulation, kunskapsartikulation och kunskapskodifiering.  
 
 
Tabell 2 Lärandetypologier. Utveckling från Prencipe och Tell (2001, s.1378) 

 
Erfarenhets- 

ackumulation 
Kunskaps- 
artikulation 

Kunskaps- 
kodifiering 

Lärandetypologi 

• Lära genom att 
göra 

• Lära genom att 
använda 

 

• Lära genom reflektion 
• Lära genom tanke 
• Lära genom diskussion 
• Lära genom 

konfrontation 

• Lära genom att skriva 
och skriva om 

• Lära genom 
implementering 

• Lära genom att 
efterskapa 

• Lära genom att anpassa 

Utfall • Lokala experter 
och erfarenheter 
hos individer 

• Symboliska 
representationer och 
kommunikation 

• Förbättrad förståelse för 
handlingskapaciteten 

• (Förutsägande kunskap) 

• Kodifierade mallar 
och styrdokument för 
exempelvis 
projektledning 

Fördelar Specialister Koordination 
Information (Spridning, 
återanvändning, 
replikering) 

 

Erfarenhetsackumulation  
Erfarenhetsackumulation är en typ av lärande som är nära knuten till en organisations 
rutiner och en individs tysta kunskap. Det handlar om att lära genom att göra och i många 
fall utan att reflektera över lärandeprocessen i sig. Denna typ av lärande är vad Argyris och 
Schön (1978) beskriver som passivt lärande, genom single-loop lärande. (Prencipe & Tell, 
2001; Zollo & Winter, 2001) Single-loop lärande beskrivs vidare i nästkommande avsnitt. 

Kunskapsartikulation 
En ökad förståelse för genomförande och utfall av arbetsprocesser kan genereras genom 
att individer uttrycker sina individuella erfarenheter och delar åsikter med kollegor (Zollo 
& Winter, 2001), vilket här benämns som kunskapsartikulation. Denna typ av lärande 
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innebär att individer måste reflektera över hur och varför arbetsuppgifter utförs på ett 
visst sätt, något som leder till möjligheter för double-loop lärande. (Prencipe & Tell, 2001) 
Double-loop lärande beskrivs vidare i nästkommande avsnitt. 

Kunskapskodifiering 
Kunskapskodifiering kan ses som en utveckling av kunskapsartikulation. Detta är ett sätt 
att föra vidare kunskap genom symbolisk representation. Kodifiering har två viktiga 
funktioner. Den första är att den kodifierade kunskapen kan sparas och förflyttas över tid 
och rum. Den andra är att individer kan organisera, manipulera, undersöka och tolka 
informationen för att ta del av den underliggande kunskapen. (Prencipe & Tell, 2001; 
Zollo & Winter, 2001) Nedan presenteras de olika lärandetypologierna samt dess utfall 
och fördelar. 
 
Lärandelandskapet beskriver tillvägagångssätt för lärande mellan projekt utifrån de olika 
lärandetypologierna samt tre olika nivåer; individuell, projekt och organisation. Prencipe 
och Tell (2001) identifierar tre typer av lärandelandskap hos projektbaserade 
organisationer; det utforskande L-formade, det navigerande T-formade och det 
exploaterande Trappstegsformade lärandelandskapet. Nedan presenteras den struktur som 
de olika lärandelandskapen utgår ifrån. 
 
 
Tabell 3 Struktur för lärandelandskap. Omarbetad från Prencipe och Tell (2001, s.1381) 

Nivå Erfarenhets- 
ackumulation 

Kunskaps- 
artikulation 

Kunskaps- 
kodifiering 

Individuell 

• Platsträning 
• Jobbrotation 
• Specialisering 
• Återanvändning av 

experter 

• Figurativt tänkande 
• ”Tänka högt” 
• Anteckna 

• Dagbok 
• Rapportsystem 
• Individuell systemdesign 

Grupp/ 
Projekt 

• Utveckla 
grupptänkande 

• Person-till-person 
kommunikation 

• Informella möten 
• Imitation 

• Brainstorming 
• Formell 

projektgenomgång 
• Rapporteringsmöten 
• Ad-hoc möten 
• Lessons learnt möten 
• Projektkommunikation 

• Projektplan/granskning 
• Milstolpar/Deadlines 
• Mötesminuter 
• Målbeskrivning 
• Projektdokumentation/ 

Historik 
• Intern projektdatabas för 

lessons learnt 

Organisation 

• Informella 
organisationsrutiner 
och regler 

• Revir och 
specialisering 

• Communities of 
practice 

• Projektledarutbildning 
• Kunskapskonferens 
• Nätverk 
• Kunskapshandledare/ 

Managers 
• Organisations-

kommunikation 
• Organisationsmöten 

• Ritningar 
• Processkartor 
• Projektledningsprocesser 
• Lessons learnt databas 
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L-format lärandelandskap 
Det L-formade lärandelandskapet beskrivs som det utforskande landskapet. I det förlitar 
sig organisationen på kunskap som finns hos individen. Vikten ligger vid 
erfarenhetsackumulation och överföring av kunskap genom personliga kontakter. Inom 
organisationer där denna typ av lärandelandskap kan identifieras är organisationskulturen 
stark.  (Prencipe & Tell, 2001) Nedan presenteras det L-formade lärandelandskapet. 
 
 
Tabell 4 Det L-formade lärandelandskapet. Omarbetad från Prencipe och Tell (2001, s.1383) 

Nivå Erfarenhets- 
ackumulation 

Kunskaps- 
artikulation 

Kunskaps- 
kodifiering 

Individuell 

• Platsträning 
• Jobbrotation 
• Specialisering 
• Återanvändning av 

experter 

• Figurativt tänkande 
• ”Tänka högt” 
• Anteckna 

• Dagbok 
• Rapportsystem 
• Individuell systemdesign 

Grupp/ 
Projekt 

• Utveckla 
grupptänkande 

• Person-till-person 
kommunikation 

• Informella möten 
• Imitation 

• Brainstorming 
• Formell 

projektgenomgång 
• Rapporteringsmöten 
• Ad-hoc möten 
• Lessons learnt möten 
• Projektkommunikation 

• Projektplan/granskning 
• Milstolpar/Deadlines 
• Mötesminuter 
• Målbeskrivning 
• Projektdokumentation/ 

Historik 
• Intern projektdatabas för 

lessons learnt 

Organisation 

• Informella 
organisationsrutiner 
och regler 

• Revir och 
specialisering 

• Communities of 
practice 

• Projektledarutbildning 
• Kunskapskonferens 
• Nätverk 
• Kunskapshandledare/ 

Managers 
• Organisations-

kommunikation 
• Organisationsmöten 

• Ritningar 
• Processkartor 
• Projektledningsprocesser 
• Lessons learnt databas 
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T-format lärandelandskap 
Det T-formade lärandelandskapet beskrivs som det navigerande landskapet. I detta 
lärandelandskap har organisationen skapat processer för kunskapsöverföring mellan 
projekt baserat på kunskapsartikulation. Fokus inom organisationer som tillämpar denna 
typ av lärandelandskap ligger vid implementering av dessa processer, framförallt på 
organisatorisk nivå, men även på individuell och projektnivå. (Prencipe & Tell, 2001) 
Nedan presenteras det T-formade lärandelandskapet. 
 
 
Tabell 5 Det T-formade lärandelandskapet. Omarbetad från Prencipe och Tell (2001, s.1385) 

Nivå 
Erfarenhets- 

ackumulation 
Kunskaps- 
artikulation 

Kunskaps- 
kodifiering 

Individuell 

• Platsträning 
• Jobbrotation 
• Specialisering 
• Återanvändning av 

experter 

• Figurativt tänkande 
• ”Tänka högt” 
• Anteckna 

• Dagbok 
• Rapportsystem 
• Individuell systemdesign 

Grupp/ 
Projekt 

• Utveckla 
grupptänkande 

• Person-till-person 
kommunikation 

• Informella möten 
• Imitation 

• Brainstorming 
• Formell 

projektgenomgång 
• Rapporteringsmöten 
• Ad-hoc möten 
• Lessons learnt möten 
• Projektkommunikation 

• Projektplan/granskning 
• Milstolpar/Deadlines 
• Mötesminuter 
• Målbeskrivning 
• Projektdokumentation/ 

Historik 
• Intern projektdatabas för 

lessons learnt 

Organisation 

• Informella 
organisationsrutiner 
och regler 

• Revir och 
specialisering 

• Communities of 
practice 

• Projektledarutbildning 
• Kunskapskonferens 
• Nätverk 
• Kunskapshandledare/ 

Managers 
• Organisations-

kommunikation 
• Organisationsmöten 

• Ritningar 
• Processkartor 
• Projektledningsprocesser 
• Lessons learnt databas 
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Trappstegsformat lärandelandskap 
Det trappstegsformade lärandelanskapet beskrivs som det exploaterande landskapet. Här 
har organisationen utvecklat ICT-baserade verktyg för att stödja dess kunskapsöverföring 
i och mellan projekt. Fokus inom organisationer som tillämpar ett trappstegsformat 
lärandelandskap ligger i att kodifiera och lagra erfarenheter under projektens gång samt att 
dokumentera detta på ett sätt så att det är lätt tillgängligt för övriga inom organisationen.   
(Prencipe & Tell, 2001) Nedan presenteras det trappstegsformade lärandelandskapet. 
 
 
Tabell 6 Det Trappstegsformade lärandelandskapet. Omarbetad från Prencipe och Tell (2001, s.1388) 

Nivå Erfarenhets- 
ackumulation 

Kunskaps- 
artikulation 

Kunskaps- 
kodifiering 

Individuell 

• Platsträning 
• Jobbrotation 
• Specialisering 
• Återanvändning av 

experter 

• Figurativt tänkande 
• ”Tänka högt” 
• Anteckna 

• Dagbok 
• Rapportsystem 
• Individuell systemdesign 

Grupp/ 
Projekt 

• Utveckla grupptänk 
• Person-till-person 

kommunikation 
• Informella möten 
• Imitation 

• Brainstorming 
• Formell 

projektgenomgång 
• Rapporteringsmöten 
• Ad-hoc möten 
• Lessons learned möten 
• Projektkommunikation 

• Projektplan/granskning 
• Milstolpar/Deadlines 
• Mötesminuter 
• Målbeskrivning 
• Projektdokumentation/ 

Historik 
• Intern projektdatabas 

för lessons learnt 

Organisation 

• Informella 
organisationsrutiner 
och regler 

• Revir och 
specialisering 

• Communities of 
practice 

• Projektledarutbildning 
• Kunskapskonferens 
• Nätverk 
• Kunskapshandledare/ 

Managers 
• Organisations-

kommunikation 
• Organisationsmöten 

• Ritningar 
• Processkartor 
• Projektledarprocesser 
• Lessons learnt databas 

 
Tanken med att identifiera en organisations lärandelandskap är att kunna anpassa dess 
strategier och verktyg för knowledge management utefter organisationens befintliga 
förutsättningar (Prencipe & Tell, 2001). 

3.6 Single-‐loop	  och	  double-‐loop	  lärande	  	  
Argyris och Schön (1996) beskriver två former av lärande inom en organisation; single-
loop lärande och double-loop lärande (Chatti, Jarke, & Schroeder, 2012). 
 
Att fokusera på problemlösning genom att ändra metoder och strategier för hur 
arbetsprocesser utförs är vad Argyris och Schön (1996) beskriver som single-loop lärande. 
Ett lärande som fokuserar på att identifiera problem i de metoder som används och att 
hitta lösningar på dessa är det lärande som är förhållandevis lätt att åstadkomma (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2012). I praktiken kan det beskrivas som att ”göra saker rätt” 
(efficiency) (Chatti, Jarke, & Schroeder, 2012). 
 



 28 

En djupare form av lärande sker när individer reflekterar över dess handlande och hur de 
bidrar till ett problem och sedan ändrar sitt handlande utefter detta. I en organisation 
handlar det om att ifrågasätta de grundläggande normer och värderingar som ligger till 
grund för dess metoder och strategier (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012; Chatti et al, 
2012). Denna djupare form av lärande är vad Argyris och Schön (1996) beskriver som 
double-loop lärande. I praktiken kan det beskrivas som att ”göra rätt saker” (effectiveness) 
(Chatti, Jarke, & Schroeder, 2012). Här reflekteras över orsaken till en handling istället för 
enbart handlingen i sig. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) 

 
Figur 3 Single-loop och double-loop lärande. Omarbetad från Chatti (2012, s.1036) 

3.7 Projektmognad	  
Projektmognad handlar om hur väl en projektbaserad organisation arbetar med projekt 
för att nå organisationens mål (Andersen & Jessen, 2003). Det innefattar framförallt 
arbetet med processer för projekt och i organisationen.  
 
Det finns en mängd olika projektmognadsmodeller, som syftar till att identifiera 
organisationens nivå av projektmognad (Andersen & Jessen, 2003; Jugdev & Thomas, 
2002; Brookers & Clark, 2009) genom att identifiera ett projekts eller en organisations 
styrkor och svagheter (Jugdev & Thomas, 2002). Utifrån olika kunskapsområden 
utvärderas, med hjälp av ett antal frågor inom varje kunskapsområde, vilken mognadsnivå 
organisationen uppnår (Brookers & Clark, 2009). Dessa kunskapsområden varierar 
beroende på vilken modell som används. De flesta modeller kräver att specifika kriterier 
uppnås för att organisationen ska uppnå en viss nivå (Jugdev & Thomas, 2002).   
   
Det finns ingen modell som är generellt accepterad (Andersen & Jessen, 2003), då det 
anses variera i omfattning med tanke på de varierande kunskapsområdena. Dessutom har 
modellerna olika fokus; projekt eller organisatoriskt (Brookers & Clark, 2009). 
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3.7.1 Capability	  Maturity	  Model	  
Den ursprungliga modellen Capability Maturity Model (CMM) (Brookers & Clark, 2009) 
beskriver fem nivåer av projektmognad för en organisation; ”initial”, ”repeatable”, ”defined”, 
”managed” och ”optimized” (Jugdev & Thomas, 2002; Gareis & Huemann, 2000). 
 
 
Tabell 7 Capability Maturity Model. Utveckling från Gareis och Huemann (2000, s.37) 

Mognadsstadier Beskrivning 
1 Initial • Ad hoc process – ingen formulerad process  

• Inga riktlinjer 
• Inkonsekvent  

2 Repeatable • Individberoende 
• Existerande riktlinjer  

 
3 Defined • Definierad process 

• Implementerad process  
 

4 Managed  • Mätbar process  
• Kvalitetskrav   
• Erfarenhetsåterföring  

5 Optimized • Kontinuerlig förbättring   
• Kontinuerlig insamling av data  
• Double-loop lärande   

 
De flesta modeller för projektmognad innehåller dessa fem steg, i olika variationer 
(Brookers & Clark, 2009; Jugdev & Thomas, 2002). Det finns även modeller som frångår 
detta. Nedan följer två av de mest etablerade.  

3.7.2 Tre	  dimensioner	  av	  mognad	  
Andersen och Jessen (2003) använder sig av tre dimensioner istället för kunskapsområden 
för att mäta projektmognad i en organisation; handling, attityd och kunskap. Handling 
innefattar förmågan att agera och ta beslut, attityd är viljan att vara involverad och 
kunskap är förståelse för påverkan av handling och attityd. 
 
Utifrån dessa tre dimensioner utvärderas organisationen och placeras i en av tre 
mognadsnivåer; projekt (ledning av individuella projekt), program (ledning av projekt 
inom ett program; projekt av samma karaktär) eller portfolio (ledning av projekt och 
program utan gemensamma nämnare) (Andersen & Jessen, 2003).   
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3.7.3 Spindelnätsmodellen	  
Det finns en projektmognadsmodell som inte använder sig av några steg eller nivåer av 
projektmognad. Denna modell presenteras istället i formen av ett spindelnät med sex 
tvärstänger; projektstart, projektkontroll, projektkoordination, hantering av störningar, 
projektslut och utformning av projektledarprocessen (Gareis & Huemann, 2000). Varje 
kategori utvärderas utefter hur väl definierad den är i organisationen på en skala från 0 
(inte definierad) till 3 (standardiserad) (Gareis & Huemann, 2000). Enligt Gareis och 
Huemann (2000) ger denna modell en flerdimensionell bild av en organisations 
projektmognad, till skillnad från tidigare beskrivna modeller. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 "Spindelnätsmodellen". Omarbetad från Garaie och Hueman (2000, s.38) 

 
Projektstart 

Projektkontroll 

Projektkoordination 
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Utformning av 
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0      1       2        3 

0 inte definierad, 1 delvis definierad, 2 definierad, 3 standardiserad 
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4 Empiri	  

 
I följande kapitel redovisas studiens empiri. Inledningsvis presenteras Locum AB och dess 
organisationsstruktur. Därefter följer en sammanställning av de intervjuer och observationer som 
genomförts samt den dokumentation som studerats under studien. Till att börja med presenteras den inom 
Locum AB beskrivna arbetsprocessen kring kunskapsöverföring för att efterföljas av en beskrivning av 
den arbetsprocess som i dagsläget tillämpas av projektledare. Slutligen presenteras förbättringsmöjligheter 
för detta som framkommit under studien.  
 

4.1 Locum	  AB	  
Locum AB bildades 1991 och är med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner 
kvadratmeter lokaler en av de större fastighetsförvaltarna i Sverige. Företaget ägs av 
Stockholms läns landsting och bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum 
AB har i uppdrag att förvalta; teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning samt 
utveckla vårdfastigheter i Stockholms län och bistå hyresgästerna med ändamålsenliga 
lokaler. Den övergripande visionen inom Locum AB är att vara den ”självklara värden för 
vården” och det är en självklarhet för Locum AB att deras lokaler ska främja ”en läkande 
vårdmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats”. Inom Locum AB är cirka 280 personer 
anställda och utöver dessa sysselsätter Locum AB flera tusen personer i form av 
entreprenörer och konsulter. Årligen genomförs inom Locum AB cirka 1000 byggprojekt 
till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. Under år 2014 var företagets nettoomsättning 
317 miljoner kronor.  
 
Locum AB arbetar utifrån en värdegrund som består av tre parametrar. 

• Kundnytta 
• Helhetsansvar 
• Samverkan 

Att Locum AB levererar lösningar som tillfredsställer behovet hos såväl vårdgivare som 
patienter säkerställs genom att Locum AB tar ett helhetsansvar samt samverkar med kund 
och leverantör under projekt.  
 
Locum AB står inför ständiga utmaningar i och med att vårdbehovet i Stockholms län 
kontinuerligt förändras och det existerande vårdbeståndet bedöms som otillräckligt för de 
förändringar som sker inom sjukvården. Dels växer Stockholms befolkning och fler 
vårdplatser behövs och dels ändras vårdbehovet. Befolkningen blir allt äldre och friskare, 
men samtidigt ökar efterfrågan på specialistsjukvård för exempelvis psykiska sjukdomar 
och stress. För att kunna möta dessa förändringar står Locum AB inför en av de största 
satsningarna på sjukvården någonsin och mycket fokus satsas på fastighetsutveckling och 
fastighetsförvaltning samt expansion och optimering av befintliga strukturer.   
 
(Locum AB, 2015) 
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4.2 Organisationsstruktur	  
Locum AB:s organisation består av flera olika segment. Verksamheten är uppdelad i olika 
avdelningar som skiljs åt beroende på uppdrag inom organisationen.  
 
Nedan illustreras Locum AB:s organisationsstruktur och de olika avdelningarna inom 
organisationen visas.  

 
 
Figur 5 Locum AB:s organisationsstruktur. (Locum AB, 2015) 

Locum AB:s kärnverksamhet består av fyra olika avdelningar; Kund- och 
fastighetsavdelningen, Projektavdelningen, Specialistavdelningen samt en avdelning för 
Facility Management. Kund- och fastighetsavdelningen har ansvar för kundrelationer samt 
förvaltning av fastighetsbeståndet. Projektavdelningen ansvarar för byggprojektledning 
och projektutveckling inom fastighetsbeståndet. Specialistavdelningens uppdrag är att 
agera hjälpande hand för kund- och fastighetsavdelningen samt projektavdelningen. Dess 
funktion är att säkerställa att funktionskrav, tekniska krav samt energi- och miljömål ställs 
och uppnås. Även det övergripliga ansvaret för fastigheternas dokumentation faller under 
denna avdelning. Avdelningen för Facility Management har i uppdrag att förbättra och 
leverera Locum AB:s tjänster inom områden såsom exempelvis reception, lokalvård, 
vaktmästeri, säkerhet, avfall, parkering samt telefoni- och datanät.  
 
Utöver dessa avdelningar finns inom Locum AB även avdelningar för 
fastighetsutveckling, ekonomi och administration, HR och kommunikation samt en VD-
stab. Fastighetsutvecklingsavdelningens uppdrag handlar om att ansvara för 
fastighetsbeståndets långsiktiga utveckling. Denna avdelning ansvarar även för viss del av 
transaktioner av fastigheter i beståndet. Avdelningen för ekonomi och administration 
ansvarar för ekonomin inom Locum AB med uppgifter som omfattar redovisning, 
rapportering, uppföljning samt låneportfölj, långsiktig finansiering och fastighetsekonomi. 
Avdelningen för HR och kommunikation ansvarar för de strategiska frågorna inom 
ramarna för HR och kommunikation. VD-stabens uppdrag är att ansvara för uppgifter 
såsom affärsplan, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, säkerhetsfrågor och 
juridiska frågor.  
 
(Locum AB, 2015) 
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4.3 Projektområden	  
Locum AB:s verksamhet är centraliserad inom Stockholms län och omfattar de olika 
vårdverksamheterna runt om i länet. Verksamheten för projektavdelningen är uppdelad 
geografisk i projektområden. För varje projektområde leds projektavdelningen av en 
projektområdeschef. Tillhörighet till ett specifikt projektområde innebär att det är inom 
detta område man är verksam och till den projektområdeschef man svarar. Locum AB 
indelas i sex projektområden där Karolinska, Södersjukhuset, Danderyd/Norrtälje samt 
S:t Göran/Södertälje är de studien innefattar. 
 
(Locum AB, 2015) 
 
Inom Locum är det vanligt att hyresgästen initierar projekt och beställer en förstudie av 
kundansvarig på Locum. Projektledaren kan komma in i projektet i olika skeden, men ofta 
i nästa skede, programskedet, tar projektledaren över projektet. Projektledaren ansvarar 
för upphandling av konsulter och entreprenörer som genomför projektering och 
produktion. 

4.4 Projektområde	  Danderyd/Norrtälje	  
Projektområdet Danderyd/Norrtälje är ett av sex projektområden inom Locum AB och 
innefattar 256 000 kvadratmeter förvaltad yta. Det består av två lokalkontor; ett på 
Danderyds sjukhus och ett på Norrtälje sjukhus. På projektområdet arbetar ca tio 
projektledare, fem kundansvariga samt driftcontroller, byggserviceledare, 
projektområdeschef och kundchef. 
 
Inom området drivs alla projekt på Danderyd och Norrtälje sjukhus från mindre 
hyresgästsanpassningar till stora om- och nybyggnationer. Under 2014 genomfördes 
projekt för 370 miljoner kronor, varav 160 miljoner för strategiska projekt. Under 2015 
planeras projekt för 360 miljoner kronor, varav 335 miljoner för strategiska projekt. 
 
(Locum AB, 2015) 

4.5 Beskriven	  arbetsprocess	  	  
Genom observation av dokumentation har den för Locum AB beskrivna arbetsprocessen 
för projekt samt kunskapsöverföring identifierats. En sammanställning av dessa 
observationer beskrivs nedan. 

4.5.1 Styrdokument	  och	  mallar	  	  
Inom Locum finns ett antal riktlinjer som ska följas i projekt. Det finns byggnadstekniska 
riktlinjer som är underlag för projekteringen. Dessa ska säkerställa att lagkrav följs, att 
krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att en god arbetsmiljö uppnås.  Det finns även 
administrativa föreskrifter (AF) som innehåller de administrativa och juridiska kraven för 
att ett avtal ska kunna slutas. Eftersom Locum är ett landstingsägt företag ska de även 
följa lagen om offentlig upphandling (LOU). 
 
Inom Locum finns en handbok för byggprojektledning ”Byggprojektledning Handbok” 
som beskriver i detalj hur projektets samtliga skeden ska genomföras (Program, 
Projektering, Produktion, Överlämnande och Avslut) (Se bilaga 8.2). 
Projektledningshandboken ska agera stöd för projektledaren och främja en enhetlig 
arbetsprocess för alla projektledare inom Locum.  
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För att säkerställa att processerna som beskrivs i projektledningshandboken utförs i 
enlighet med densamma ska en egenkontrollplan upprättas. Egenkontrollplanen är en 
standardiserad checklista där projektledaren ska följa upp att alla obligatoriska moment 
utförs (Se bilaga 8.3). Tidigare användes tre olika egenkontrollplaner, beroende på 
projektets ekonomiska storlek, men nyligen har en ny egenkontrollplan införts som 
används för alla projekt. Inför varje projekt finns möjligheten för projektledaren att ta 
ställning till vilka obligatoriska momenten som är väsentliga för det aktuella projektet. 
Eventuella avvikelser från den standardiserade egenkontrollplanen måste godkännas av 
projektområdeschefen.  
 
När projektledaren får ett uppdrag från kund- eller fastighetsansvarig (ofta i projektets 
programskede) ska projektledaren enligt egenkontrollplanen upprätta en projektplan. I 
projektplanen ska projektets genomförande beskrivas och syftet med denna är att ange 
projektets ramar och säkerställa krav och förväntningar från de olika intressenterna i ett 
projekt. Det finns en standardiserad mall som detaljerat beskriver vad som bör inkluderas 
i projektplanen (Se bilaga 8.4). 

4.5.2 Teknisk	  infrastruktur	  
I projekt inom Locum används ett flertal olika ICT-verktyg, såväl interna som externa.  
 
Locumportalen är Locums egna intranät. I projekt används intranätet i huvudsak för 
ekonomisk uppföljning, att hämta dokumentmallar samt för projektavslut. Här publiceras 
även interna nyheter och kontaktinformation. 
  
På Locums interna server finns den delade katalogen T: som är tillgänglig för alla anställda 
på Locum. Den används för lagring av olika typer av dokument. I projekt används T: för 
att lagra bland annat arbetsdokument. I katalogen finns en projektmapp för varje projekt. 
Katalogen är uppdelad efter projektområde, byggnad och projektnummer.  
 
Advantum är ett verktyg som används för slutlagring av projektdokumentation samt 
relationshandlingar och ritningar. All dokumentation från avslutade projekt ska enligt 
egenkontrollplanen sparas här efter en förbestämd struktur. Dessa dokument är sökbara 
efter exempelvis projektområde, byggnad, projektnummer, projektledare och 
dokumenttyp. 
 
I projekt med externa aktörer såsom entreprenörer och konsulter används Projectplace 
som kompletterande verktyg för att dela dokument. Detta krävs eftersom externa aktörer 
inte har tillgång till Locums interna verktyg. Projectplace är ett externt verktyg som är 
webbaserat.  
 
Utöver dessa verktyg finns även Platina och Apricon. Platina är ett diarium som används 
eftersom Locum måste registrera alla allmänna handlingar som antingen inkommit till eller 
upprättats av Locum. Bland annat registreras beställningar och beslut från projekt. 
Apricon är motsvarigheten till Projectplace och används i Locums strategiska projekt.   

4.5.3 Kunskapsöverföring	  
Inom Locum används uttrycket erfarenhetsåterföring i samband med överföring av 
kunskap i och mellan projekt. Fortsatt i detta examensarbete likställs erfarenhetsåterföring 
med kunskapsöverföring och det senare uttrycket används för detta.  
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De riktlinjer som finns för kunskapsöverföring inom Locum anges i styrdokumenten; 
projektledningshandboken, egenkontrollplanen och projektplanen. I projektplanen ska 
projektledaren beskriva hur arbetet med kunskapsöverföring ska genomföras under 
projektets gång.  
 
I samtliga projekt ska projektledaren enligt egenkontrollplanen genomföra ett 
erfarenhetsåterföringsmöte tillsammans med projektdeltagare. Projektledningshandboken 
tar upp erfarenhetsåterföringsmöte som ett förslag, snarare än ett obligatoriskt moment i 
processen. I denna beskrivs att ett erfarenhetsåterföringsmöte ska grundas på tre frågor; 
”Vad gick bra?”, ”Vad gick mindre bra?” och ”Vilka lärdomar kan vi dra?” Vid 
projektavslut registreras resultatet (de tre viktigaste punkterna) i en kommentarruta på 
Locumportalen.  
 
Projektmätning, som är en utvärdering av projekt, ska enligt projektledningshandboken 
och egenkontrollplanen genomföras vid avlutande av hyresgästinitierade projekt med 
budget överstigande 3 miljoner kronor. Projektmätningen utgår ifrån ett standardformulär 
där hyresgästen får svara på ett antal frågor om hur det har upplevt projektet (Se bilaga 
8.5). Mätningen mynnar ut i ett slutbetyg på skala 1-5, där 4 är målet i Locums affärsplan. 
Betyget registreras tillsammans med eventuella kommentarer vid projektavslut på 
Locumportalen. På samma sätt ska även lokalutvecklare tillsammans med hyresgästen göra 
en lokalmätning (Se bilaga 8.6). Detta är en uppföljning av huruvida projektet motsvarar de 
funktioner och förväntningar som hyresgästen haft. Lokalmätningen utförs cirka tre 
månader efter avslutat projekt och resultatet redovisas på Locumportalen.  
 
Inom projektområdet Danderyd/Norrtälje har en lathund för projektledare på Danderyds 
Sjukhus tagits fram. I denna beskrivs områdesspecifika rutiner och erfarenheter samt 
områdesspecifik kontaktinformation. Enligt lathunden ska kunskapsöverföring ske 
kontinuerligt och tas upp på projektgruppsmötena. I en bilaga till lathunden ges 
projektledarna möjlighet att kortfattat presentera erfarenheter från projekt som andra 
projektledare kan ta del av (Se bilaga 8.7). 

4.5.3.1 Dokumenthantering	  
De riktlinjer som finns för dokumenthantering inom Locum anges i 
projektledningshandboken, mallen för projektplan samt egenkontrollplanen. Enligt 
projektledningshandboken ska ”projektets dokumentation hanteras enligt processen ”’diarieföring och 
arkivering”’ med tillhörande dokumenthanteringsplan” (s.1). Dokumenthanteringsplanen finns på 
Locumportalen och redogör för de dokument som ska diarieföras. Enligt projektplanen 
ska ”projektets dokumentation hanteras enligt Hanteringsanvisning för informationsförvaltning som är en 
förteckning över de dokument och handlingstyper som förekommer inom bolaget”. I projektplanen kan 
även valda system för att hantera projektdokumentation i projektet redovisas. 
 
Efter avslutat projekt ska enligt egenkontrollplanen projektdokumentation överföras till 
Advantum och tas bort från eventuell extern projektplats. När det gäller 
relationshandlingar samt drift- och underhållsdokumentation ska dessa enligt 
projektledningshandboken och egenkontrollplanen skickas till CAD/ BIM-specialisterna 
för kvalitetskontroll innan de sparas i Advantum.  
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4.6 Tillämpad	  arbetsprocess	  
Genom intervjuer med projektledare inom Locum har den tillämpade arbetsprocessen för 
projekt samt kunskapsöverföring identifierats. En sammanställning av dessa intervjuer 
beskrivs nedan. 

4.6.1 Styrdokument	  och	  mallar	  
Samtliga respondenter anser att det inom Locum finns tydliga riktlinjer för hur projekt ska 
genomföras (R1-8). Två av respondenterna framför att det finns för många och tydliga 
riktlinjer och att detta medför risker; såsom för mycket administration och att vissa delar 
av riktlinjerna då prioriteras bort (R3, 5). Dock är den generella meningen att riktlinjerna 
på Locum är ett bra stöd för projektledarna, men att dessa inte följs fullt ut. En 
respondent hävdar dock att riktlinjerna följs i stort och att det är hur dokumentation 
utförs i projekt som avviker från riktlinjerna (R8).  
 
Under intervjuerna nämns ett antal olika riktlinjer och mallar för projektledning inom 
Locum. Projektledningshandboken är en av dessa och beskrivs av respondenterna som en 
manual för byggprojektledning, ett stöd för projektledaren och en beskrivning av hur 
projektledaren ska gå tillväga i ett projekt (R2, 6, 7). En respondent anser att 
projektledningshandboken är otydlig (R8) och en är osäker på vad som faktiskt står i 
handboken (R7). Egenkontrollplanen är en annan mall som nämns (R3-6, 8). Denna 
beskrivs som en checklista på vad som måste ingå i ett projekt (R3, 5, 6). En respondent 
beskriver att projektledare idag kliver utanför det som står i egenkontrollplanen när 
projektet kräver det (R6). En respondent tror att införandet av den nya 
egenkontrollplanen kommer leda till att den följs i större utsträckning (R4).  
 
Projektplanen omnämns enbart under två intervjuer, men dock inte vid frågor om 
riktlinjer eller mallar (R2, 5). Ytterligare nämns byggnadstekniska riktlinjer av en 
respondent (R4).  
 
Riktlinjerna lämnar utrymme för egna tolkningar och initiativ och projektledaren har stora 
friheter i hur projekt utförs så länge normer och krav uppfylls (R2, 3). En respondent 
uttrycker vikten av att en projektledare har mandat att anpassa sig till olika projekt (R5). 
Det framkommer också att riktlinjer inte följs och under intervjuerna nämns ett antal 
anledningar till detta. En anledning som nämns är en projektledares tidigare erfarenhet, 
som gör att denne vill utföra projekt på ett visst sätt som inte alltid överensstämmer med 
riktlinjerna (R2, 8). En annan anledning som nämns är att riktlinjerna inte går att följa 
eftersom alla projekt är olika och det därför är svårt att ta fram riktlinjer som gäller för alla 
typer av projekt. I projekt måste en projektledare ta hänsyn till kundens behov, vilket 
också anses vara en anledning till att inte alla riktlinjer följs (R5). Tidsbrist är ytterligare en 
anledning som berörs under intervjuerna. Tidsbristen kan bero på storlek och mängd av 
projekt för varje projektledare och fokus ligger på att projekten ska slutföras, inte på 
arbetsprocessen (R8). En respondent betonar att det inte utförs någon uppföljning om 
huruvida riktlinjerna följs i projekten, vilket också kan vara en bidragande faktor till att 
riktlinjerna inte följs (R7). 
 
”Vi är olika som personer och alla driver projekt olika; alla hittar egna vägar att driva projekt” (R4) 
 
Två av respondenterna beskriver att projektledare tar genvägar istället för att följa 
riktlinjerna (R2, 4). Riskerna med detta är att det lätt leder till att moment missas i 
processen, där dokumentation nämns som ett exempel (R2).  
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I övrigt nämns att det är projektledarens ansvar att riktlinjerna följs (R7). En respondent 
påpekar också att nyanställda är bättre på att följa riktlinjerna än de som har jobbat längre 
på Locum (R2). 

4.6.2 Teknisk	  infrastruktur	  
Vid observation har fem olika digitala verktyg för projektledning identifierats; 
Locumportalen, T:, Advantum, Projectplace och Platina. Under intervjuerna har 
ytterligare ett verktyg nämnts; Apricon.  
 
Flera respondenter uttrycker att det finns för många verktyg och att detta leder till att 
verktygen används sporadiskt. Fördelar och nackdelar med de olika verktygen finns, men 
ett mer samlat system skulle underlätta arbetet i projekt (R2, 3). Ytterligare åsikter om 
verktygen som framförs är att de inte är skapade för arbete i projekt och att 
användarvänligheten är låg (R4, 8). De flesta respondenter anser att de har tillräcklig 
kunskap för att kunna använda de olika verktygen i sina projekt. Däremot saknar 
projektledare djupare kunskap om de olika verktygens funktioner (R4).  
 
I dagsläget används Locumportalen, T: och Projectplace av alla respondenter. En 
respondent beskriver T: som ett indirekt diarium där all dokumentation från projekt 
samlas (R6). Advantum och Platina används lite eller inte alls (R4, 6, 8) och i de fall 
Advantum används är det framförallt för att söka efter ritningar (R3, 4, 8). Tre 
respondenter uttrycker dessutom att de inte själva lägger upp några dokument på 
Advantum (R3, 4, 6). Platina anses inte användarvänligt (R3) och diarieföring är något 
som inte prioriteras i projekt (R5). En respondent framhåller utöver ovan nämnda verktyg 
att mejl är det verktyg som används i störst utsträckning när det gäller att dela dokument 
och information samt för stora delar av kommunikation i projekt (R6). 

4.6.3 Kunskapsöverföring	  
Den generella åsikten när det kommer till kunskapsöverföring är att det inte fungerar 
riktigt bra (R1-4, 7, 8). Flera respondenter uttrycker att det saknas en uttalad plan för 
kunskapsöverföring inom Locum (R1, 7, 8), men att det finns ett intresse för att arbeta 
mer med det (R2, 7). 
 
”Det borde vara självklart att man i alla projekt utnyttjar tidigare erfarenheter” (R3) 
 
Samtliga respondenter anser att de är motiverade att dela sin kunskap och sina 
erfarenheter med andra inom Locum (R1-8). Respondenter beskriver att de genom att 
dela sin kunskap med andra exempelvis genom diskussion även får mycket tillbaka (R3-5). 
Flera nämner att det finns ett intresse av att bidra till andras utveckling och därför är det 
viktigt att vara generös med sin kunskap (R2, 3, 5, 6, 8).  
 
”Det är en av de få saker du får stjäla; kunskap och erfarenheter” (R2) 
 
Att den delade kunskapen kommer till nytta för andra är något som flera respondenter 
lyfter fram som motiverande (R1, 4, 7). Ytterligare något respondenterna nämner som 
viktigt för att kunskapsöverföring ska anses motiverande är individens inställning. De 
uttrycker att det är upp till var och en att vara generös, ta sig tid och vilja dela och ta till sig 
av kunskap (R2, 6, 8). En respondent nämner även att det kan vara lättare för de 
projektledare som är nya att ta till sig och dela med sig, då de mer erfarna projektledarna 
kan ha svårare att vara prestigelösa och våga fråga (R6). 
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Majoriteten av respondenterna beskriver projektmätning i samband med 
kunskapsöverföring i projekt (R1, 3-7). Flera respondenter nämner projektmätning som 
den enda typ av utvärdering som utförs i projekt (R3, 4, 7). Resultatet från 
projektmätningen beskrivs som ett mätetal, som används till nyckeltal och statistik, och 
inte är till användning för projektledaren (R2, 4, 6). Det en respondent betonar som den 
viktiga delen av projektmätningen är mötet och dialogen med kunden om hur de har 
upplevt projektet (R4). Lokalmätning nämns även som en typ av utvärdering som utförs 
efter ett projekts avslutande (R4-6). Det framkommer att det inte är någonting som faller 
under projektledarens ansvar. Intervjuerna visar även att resultatet av såväl 
projektmätningen som lokalmätningen inte är någonting som används av projektledare i 
kunskapsöverföringssyfte.  
 
Endast två respondenter berör erfarenhetsåterföringsmöte med projektdeltagare, 
exempelvis konsulter och entreprenörer, som något som ska utföras efter avslutat projekt. 
I samband med detta framkommer dock svårigheten i att dokumentera detta och förmedla 
informationen till andra eftersom det saknas tydliga riktlinjer (R1, 5).  

4.6.3.1 Tidigare	  och	  parallella	  projekt	  
Den generella uppfattningen om hur projektledare arbetar med kunskapsöverföring inom 
Locum är att de i början av nya projekt inte systematiskt använder liknande tidigare 
utförda projekt för att ta del av erfarenheter från dessa. Detsamma gäller även projekt 
som utförs parallellt. I första hand används då tidigare dokumentation från egna projekt 
(R2, 4-7). I de fall då andras projekt används i detta syfte beskriver respondenterna att 
projektledaren för det specifika projektet kontaktas (R1, 3, 5-8). Dokument från tidigare 
projekt används inte i lika stor utsträckning (R6). Att söka upp dokument från tidigare 
projekt är mest aktuellt för att ta del av nyckeltal, kalkyler och liknande och inte i syfte att 
ta del av erfarenheter (R5, 7). En respondent nämner även riskanalyser som något denne 
tar del av från tidigare projekt (R7). 
 
Det framkommer under intervjuerna att det främsta sättet att hämta erfarenheter från 
projekt som utförs parallellt är att kontakta och diskutera med projektledaren för projektet 
(R1, 3, 5-8).  Två respondenter upplever dock att detta inte sker i någon större 
utsträckning på grund av att det sällan pågår projekt av samma karaktär vid samma 
tidpunkt (R6, 7).  
 
”Generellt på Locum tycker jag att man borde förbättra samarbetet, titta mer på hur andra jobbar och 
byta erfarenheter med andra avdelningar” (R4)      

4.6.3.2 Dokumenthantering	  
Flertalet respondenter uttrycker att det saknas bra system för dokumenthantering i projekt 
(R1, 2, 6). En respondent beskriver att dokumenthantering i många fall blir administrativt 
och tungt för projektledare i projekt (R6) och de dokument som sparats i de olika 
verktygen är dessutom svåra att söka upp när efterfrågan för kunskapen finns (R1-3). 
Detta medför att de flesta respondenter inte arbetar aktivt med dokumenthantering i 
kunskapsöverföringssyfte.  
 
”Vi är dåliga på att dokumentera så vi sitter med mycket kunskap och erfarenheter i huvudet som vi inte 
får ner på pränt” (R2) 
 
En respondent uttrycker tydligt att denne inte arbetar med dokumentation 
överhuvudtaget (R8). 
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Under intervjuerna framkommer att projektledare inom Locum dokumenterar 
projektmätning, lokalmätning och mötesprotokoll i kunskapsöverföringssyfte i projekt. 
Det som flest respondenter nämner i detta sammanhang är projektmätningen, vars 
resultat sparas i Locumportalen (R1, 3-6, 8). 
 
Utöver dessa nämner också en respondent att denne dokumenterar erfarenheter i projekt i 
ett excel-dokument i syfte att själv inte begå samma misstag i efterföljande projekt (R5). 
På projektområdet Danderyd/Norrtälje har en mappstruktur införts på T: som ska följas i 
samtliga projekt (R1). Observerat är dock att detta inte följs i någon större utsträckning. 
Tre respondenter nämner även lathunden som ett forum för att dokumentera 
erfarenheter, men att detta inte används aktivt i dagsläget (R1, 3, 4). 

4.6.3.3 Sociala	  sammanhang	  

Formella möten 
På projektområdet Danderyd/Norrtälje har presentationer från projektledare införts på 
projektområdesmötena, som hålls en gång per månad. Här turas projektledarna om att 
presentera och dela med sig av erfarenheter från projekt eller specialistområden till övriga 
i gruppen (R1-3). Utöver detta finns även en punkt i protokollet på dessa möten för 
kunskapsöverföring. Under denna punkt kan projektledare lyfta fram ytterligare 
erfarenheter från projekt och delge andra (R1). Även en respondent från ett annat 
projektområde beskriver att de har använt sig av liknande presentationer, men att detta 
sker sporadiskt (R8).  
 
På avdelningsmöten samlas projektgrupper från samtliga områden inom Locum fyra 
gånger per år. Även på dessa möten finns möjlighet till kunskapsöverföring. Här kan 
projektledare presentera exempelvis projekt eller studiebesök av intresse (R1).  
 
En respondent tar även upp objektsmöte som ett forum för kunskapsöverföring. Fyra 
gånger per år samlas projektgruppen och kundgruppen på projektområdet 
Danderyd/Norrtälje och under dessa möten finns kunskapsöverföring som en punkt i 
protokollet. I samband med detta påpekas dock att ingen på eget initiativ i dagsläget väljer 
att utnyttja denna möjlighet i större utsträckning (R1).  
 
Flertalet respondenter lyfter fram studiebesök som ett forum för kunskapsöverföring. De 
beskriver detta som ett bra forum, men något som i dagsläget endast sker sporadiskt i 
projekten (R1, 2, 4, 7, 8). Några typer av studiebesök som har genomförts i samband med 
projekt nämns under intervjuerna. Ett exempel är studiebesök på andra projektområden 
där liknande projekt pågår eller har utförts. Dessa studiebesök syftar till att projektledare 
kan ta del av de erfarenheter som kan vara till nytta i det egna projektet (R1, 2, 4, 8). 
Några respondenter lyfter även fram studiebesöken som en möjlighet att skapa en 
gemensam målbild i projektet (R4, 8). Studiebesök på projekt inom det egna 
projektområdet är ett annat exempel som lyfts fram. Här besöker projektgruppen 
tillsammans ett projekt på det egna området och får möjlighet att på plats diskutera 
praktiska lösningar och dela erfarenheter mellan varandra (R7).  
 
En respondent berättar om ett workshop-tillfälle där projektgruppen på området reste till 
annan ort där de, med fokus på ett projekt, diskuterade uppkomna problem och 
framgångar i projektet. Projektet i fokus hade varit särskilt problematiskt och därför 
kunde det utnyttjas för att skapa erfarenheter inför framtida projekt. Workshop-tillfället 
bestod av presentation av projektet och ledda diskussioner. Dessutom lämnades ordet fritt 
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för övrig diskussion. Respondenten upplevde detta som något väldigt positiv i 
kunskapsöverföringssyfte och något som borde genomföras mer regelbundet (R7).  
 
Under intervjuerna framkommer att det i några projekt har förekommit att projektledare 
arbetar parallellt. I dessa projekt finns utöver ansvarig projektledare ytterligare en 
projektledare som är delaktig i vissa skeden. Tanken är att det ska finnas ytterligare en 
projektledare som är insatt i projektet om den ansvarige inte är på plats och att de genom 
att arbeta tillsammans kan lära av varandra i processen (R2, 4). 

Informella möten 
Arbetsklimatet inom Locum beskrivs som öppet och prestigelöst (R1, 2, 6). På samtliga 
kontor tillämpas öppna kontorslandskap, något som främjar gemenskap och uppmuntrar 
till personliga kontakter (R2, 6). Bra samarbete och kommunikation inom 
områdesgruppen underlättar kunskapsöverföring i informella sammanhang (R3). Ett 
exempel som tas upp är vikten av ett arbetsklimat där alla vågar erkänna misstag så att 
andra kan dra nytta av de erfarenheterna (R2, 3). Flera respondenter nämner chefernas roll 
som en bidragande faktor till arbetsklimatet. Agerandet från cheferna; deras inställning till 
kunskapsöverföring påverkar övriga anställda (R1, 6).  
 
Majoriteten av respondenterna framhäver vikten av de informella mötena i 
kunskapsöverföringssyfte (R1-3, 5-8), såsom de dagliga konversationerna med kollegor i 
korridoren, på fikaraster och luncher (R1, 5). Här finns möjlighet att ställa frågor, 
diskutera eller spontant ventilera (R1, 8). Denna dialog beskrivs som mer värdefullt än 
dokumentation i samband med kunskapsöverföring i projekt eftersom mottagaren är känd 
och sändaren därmed kan anpassa informationen därefter (R1, 8).  
 
”Kunskapen i möte med människor är otroligt viktig” (R2) 
 
Locums teknikspecialister nämns även som en bra källa för kunskap inom Locum. De 
deltar tidigt i projekt och är insatta i problem som kan uppstå under projekt. De är 
dessutom involverade i projekt på alla områden och har kännedom om huruvida liknande 
projekt har genomförts tidigare och vilka lösningar som tillämpats i dessa. Ett bra 
samarbete med teknikspecialisterna leder därmed till en kunskapskälla för projektledarna 
inom Locum (R2, 6). En respondent berättar även om tillfällen för att förbättra 
samarbetet med specialistavdelningen, exempelvis gemensam fika och konferenser, men 
att projektledare ofta inte tar sig tid till detta (R4).  
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4.7 Förbättringsområden	  

• Sökbarhet 
• Verktygens användarvänlighet 
• Dokumentationens kvalitet 
• Individens inställning  
• Tid 
• Gemensamt arbetssätt 

Sökbarhet 
En faktor som hindrar kunskapsöverföring är enligt respondenterna att det saknas 
sökfunktion i de befintliga verktygen för dokumenthantering (R1-3, 5, 6). Vissa 
respondenter uttrycker att de känner sig omotiverade att dokumentera erfarenheter, 
eftersom de sparade dokumenten inte kommer till användning, något som grundar sig i 
svårigheten att hitta dokumenten (R1, 5).  Att det inte finns något sökbart system för 
dokumentation leder även till att projektledare inte väljer att söka erfarenheter via 
dokumentation. Respondenterna beskriver att de i första hand istället väljer att ta kontakt 
med kollegor (R7, 8).  
 
Som följd av ovan nämna efterfrågas, utöver ett sätt att söka efter dokument, ett enkelt 
system för att söka upp rätt individ, med rätt erfarenheter (R4-6, 8). En respondent 
föreslår som exempel att det på Locumportalen borde finnas information om varje 
medarbetares kompetenser i den befintliga kontaktlistan (R8). Andra nämner ett öppet 
frågeforum som förslag för en mer kortsiktig kunskapsöverföring där frågor kan ställas 
öppet och ge snabba svar (R1, 3-5).   

Verktygens användarvänlighet 
Svårigheten att använda de olika verktygen för dokumentering är ytterligare något som ses 
som ett hinder för kunskapsöverföring. Dels anses det finnas för många verktyg och dels 
anses några av de befintliga verktygen inte användarvänliga (R1-3). Därför publiceras inte 
all dokumentation som det är tänkt i dessa verktyg (R2, 3).    

Dokumentationens kvalitet 
Kvaliteten på de dokument som sparas är också ett hinder som respondenterna nämner.  
Det anses svårt att veta hur information ska dokumenteras för att kunna tillgodogöras av 
andra, samt vilken typ av information som är relevant (R3, 5-8). En respondent nämner 
svårigheten i att inte veta vad mottagaren har för kunskapsnivå och i och med detta hur de 
tolkar den dokumenterade informationen (R8). En annan respondent nämner även 
informationens brist på sammanhang som ett hinder i samband med detta (R7). Även 
informationens aktualitet ses som ett hinder för dokumentationens kvalitet (R2, 5). I 
sambandet nämns att de mallar som finns inte uppdateras eller kvalitetssäkras i tillräcklig 
utsträckning (R2). Ytterligare ett perspektiv på kvalitet nämns i samband med 
projektmätning. En respondent påpekar att resultatet av projektmätningen kan anses 
missvisande eftersom endast en viss del av mätningen redovisas. Det framförs en önskan 
om att redovisa fler frågor för att mätningen genom detta ska ge en mer rättvis bild av 
projektet; högre kvalitet på mätningen, och i följd av detta vara mer användbar i 
kunskapsöverföringssyfte (R4).  
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Individens inställning 
Flera respondenter nämner inställning och ansvarstagande hos den enskilde individen som 
ett hinder för kunskapsöverföring. Dels framkommer att vissa projektledare inte, i 
stunden, ser vunna erfarenheter som relevanta för andra. Om en projektledare har löst ett 
problem tänker denne inte på möjligheten att dokumentera eller dela dessa erfarenheter 
med andra (R1). Det finns även en tendens hos projektledare att fokusera framåt, på nästa 
projekt, vilket gör att kunskapsöverföring utelämnas (R1, 8). 
 
Hur individer vill dela egna och söka andras erfarenheter ser respondenterna dessutom 
som något individuellt (R5, 6, 8). En del projektledare föredrar ett självständigt arbetssätt, 
medan andra projektledare föredrar mycket kontakt med andra under projekt (R6). En 
respondent ser inte nyttan med att dokumentera, medan en annan vill dokumentera 
mycket (R5, 8). Det kan även finnas individer som inte vill ta del av eller dela med sig av 
erfarenheter, utan de vill fortsätta driva projekt på de sätt som de alltid gjort tidigare (R2, 
6). Några respondenter tror att detta beror på att det är svårt att erkänna sina misstag (R2, 
3). Dessa olikheter leder till att det är svårt att hitta ett arbetssätt för kunskapsöverföring 
som passar alla. En respondent hävdar dessutom att det är individens eget ansvar att söka 
upp samt dela erfarenheter och att det är det viktigaste för fungerande kunskapsöverföring 
i projekt (R8).  

Tid 
De flesta respondenterna är överens om att ett hinder för kunskapsöverföring är bristen 
på tid (R1, 3, 5-8). Kunskapsöverföring beskrivs som något tidskrävande och att bristen 
på tid i projekt medför att kunskapsöverföring inte prioriteras framför andra uppgifter 
(R1, 3, 5, 8). Några anser att anledningen är att det inte finns tid avsatt för 
kunskapsöverföring (R1, 5-7), medan andra hävdar att projektledare måste ta sig tid (R3, 
8).  

Gemensamt arbetssätt 
Under intervjuerna nämns att arbetssätten för projekt skiljer sig åt både inom och mellan 
de olika projektområdena (R1, 5). Detta beskrivs bero på att det finns element som är 
specifika för vissa projekt eller områden (R5, 6) och därför är det svårt att följa samma 
process i samtliga projekt även om det finns övergripande rutiner (R4). En anledning till 
detta som nämns är att alla projektledare inte känner till hur man arbetar efter processen 
(R1, 4). Flera respondenter framför att det vore bättre om alla arbetade mer lika (R1, 8). 
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5 Analys	  

 
I följande kapitel analyseras den empiri som insamlats under studien baserat på den teori som utgör 
studiens teoretiska referensram. Analysen innefattar Locums styrdokument och mallar, dess tekniska 
infrastruktur, dess dokumenthantering samt sociala sammanhang för kunskapsöverföring. Utgående från 
analysen av dessa diskuteras och analyseras vidare vilka strategier för kunskapsöverföring som bör 
implementeras. 
 

5.1 Styrdokument	  och	  mallar	  

5.1.1 Nuläge	  
Inom Locum finns ett antal styrdokument för projektledning. Dessa har tagit fram utifrån 
flera syften. Dels syftar styrdokumenten till att främja en enhetlig arbetsprocess för 
projekt i de olika projektområdena och säkerställa att arbetsprocessen utförs. Dels för att 
beskriva och till viss del dokumentera projektgenomförandet. Dessa styrdokument är 
projektledningshandboken, egenkontrollplanen samt projektplanen. Utöver dessa finns 
även lathundar och mallar för specifika moment i projektprocessen.  
 
De styrdokument som beskrivits ovan är väl kända av projektledarna inom Locum. De 
anses vara ett bra stöd i projekt, men följs inte i samtliga projekt. Till viss del beror detta 
på att alla inte har vetskap om vad som står i de olika styrdokumenten och dels att vissa 
delar inte anses aktuella för alla typer av projekt. En viktig aspekt i samband med 
styrdokument är dock att dessa måste vara flexibla. För strikta riktlinjer gör att de blir 
svåra att följa i alla typer av projekt, vilket stärks i litteraturen där det beskrivs att det bör 
finnas tydliga processer, men att dessa inte ska vara för styrande och administrativa 
(Conley, 2009; Schindler & Eppler, 2003).   
 
Litteraturen kring KM visar på att strävan efter en tydlig och gemensam arbetsprocess för 
projekt samt för kunskapsöverföring är något som ligger till grund för att en organisation 
ska lyckas med implementering av en KM strategi. Påtagligt är dock att de befintliga 
styrdokumenten inom Locum saknar tydliga arbetsprocesser för kunskapsöverföring i 
projekt. De få riktlinjer för kunskapsöverföring som finns beskrivna i de olika 
styrdokumenten stämmer inte heller överens, utan skiljer sig åt, vilket medför att det är 
svårt att följa dessa.  
 
De projektledarna själva ser som kunskapsöverföring mellan projekt är projektmätningen, 
vilken i själva verket mer fokuserar på utvärdering som resulterar i ett mätvärde för det 
specifika projektet snarare än överföring av kunskap. Det projektledare inom Locum ser 
som användbart från projektmätningen är de diskussioner som genomförs i samband med 
utförandet av mätningen, vilket ändå visar på dess användningsområde i 
kunskapsöverföringssyfte.  
 
Det blir i studien tydligt att det inom Locum inte finns något tydligt uttalat arbetssätt för 
hur kunskapsöverföring ska ske i och mellan projekt. Detta medför att 
kunskapsöverföring inte i någon större utsträckning genomförs inom Locum även om 
kunskapsöverföring är något som ses som väldigt viktigt och något organisationen vill 
utveckla.  
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5.1.2 Förbättringsområden	  
För att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra kunskapsöverföring i en organisation krävs 
att det finns tydligt beskrivna processer dels för projektgenomförande och dels för 
kunskapsöverföring.  
 
Inom Locum är de existerande styrdokumenten inte enhetliga och för kunskapsöverföring 
finns inga tydligt uttalade riktlinjer. För att kunna implementera ett framgångsrikt 
arbetssätt för kunskapsöverföring krävs att de befintliga processerna för 
projektgenomförande är tydliga och följs. Med hjälp av detta kan strategin för 
kunskapsöverföring bli en del av projektprocessen. För att uppnå detta måste 
beskrivningarna av projektprocessen i de olika styrdokumenten överensstämma med 
varandra och inkludera en tydlig process för kunskapsöverföring. Nästa steg för att uppnå 
en framgångsrik kunskapsöverföring är att dessa processer följs av samtliga projektledare. 

5.2 Teknisk	  infrastruktur	  

5.2.1 Nuläge	  
Inom Locum används ett flertal olika ICT-verktyg i projekt. Dessa verktyg har olika 
användningsområden. De huvudsakliga användningsområden som identifierats är 
ekonomisk uppföljning, lagring av dokument, slutlagring av projekt, hämtning av 
dokumentmallar, kommunikation med externa aktörer samt intern kontaktinformation. 
Samtliga verktyg är tillgängliga för alla Locums anställda. 
 
Det framkommer en problematik med det stora antalet verktyg. På grund av att det finns 
många olika verktyg, med olika användningsområden använder projektledarna inom 
Locum dessa verktyg olika. Verktygen används både i olika utsträckning och med olika 
syfte. I och med att det inte finns någon struktur för verktygens användningsområden blir 
det även svårt att använda dessa på ett effektivt sätt.   
 
De ovannämnda ICT-verktygen är inte heller uttryckligen anpassade för 
kunskapsöverföring, något som är en viktig faktor för att uppnå en framgångsrik 
kunskapsöverföring. Det finns inte heller beskrivet i några processer hur dessa verktyg ska 
användas i detta syfte samt hur de ska integreras i projektprocessen.  

5.2.2 Förbättringsområden	  
I litteratur om kunskapsöverföring framgår att det för ICT-verktyg måste finnas en tydlig 
plan för vad verktygen ska användas till, till vilket syfte, samt vilka förväntningar som 
finns på verktygen som ska implementeras i en organisation. Eftersom det inom Locum 
saknas uttalade verktyg och processer för kunskapsöverföring, innebär detta även att 
riktlinjer för användandet av ICT-verktyg saknas. Detta är något som bör utvecklas och 
implementeras i den befintliga projektprocessen för att kunskapsöverföring ska bli en del 
av denna.  
 
I dagsläget upplevs det finnas för många verktyg tillgängliga, där inget av de befintliga 
verktygen är anpassad för kunskapsöverföring. För att uppnå en framgångsrik 
kunskapsöverföring inom Locum behövs ett verktyg som möjliggör att dela, sprida, 
organisera, klassificera och lagra kunskap samt kommunikation i 
kunskapsöverföringssyfte. 
 
I de processer som ligger till grund för kunskapsöverföring är det även viktigt att beskriva 
hur de olika ICT-verktygen ska användas, såväl för explicit som tyst kunskap.  
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För att stödja kodifiering, vilket är det huvudsakliga sättet att dela explicit kunskap krävs 
ICT-verktyg som är utformade för att hantera denna typ av kunskap. Mycket av den 
kunskap som finns inom Locum kan anses vara explicit. Dock är inget av de befintliga 
verktygen anpassade för att hantera detta, varvid detta är en punkt som kan utvecklas.     
 
För tyst kunskap är ICT-verktyg ett forum för att skapa socialt nätverk där kunskap 
överförs direkt mellan individer. Detta finns inte heller i dagsläget, men det visas tydligt att 
detta är något projektledarna inom Locum efterfrågar och vill utveckla. Genom att utöka 
den information som finns om respektive projektledares specialkompetenser, tidigare 
genomförda projekt och liknande samt skapa ett öppet frågeforum via intranätet ser 
projektledarna en möjlighet att öka överföringen av tyst kunskap inom organisationen.  

5.3 Dokumenthantering	  

5.3.1 Nuläge	  
De riktlinjer som finns för dokumenthantering inom Locum är i dagsläget inte anpassade 
för kunskapsöverföring. De fokuserar istället på en dokumenthanteringsplan för 
diarieföring enligt offentlighetsprincipen.  
 
Hur respektive projektledare dokumenterar erfarenheter och kunskaper i projekt skiljer sig 
mycket, vilket kan härledas tillbaka till avsaknaden av riktlinjer för dokumenthantering i 
kunskapsöverföringssyfte. Detta medför problematik ur två olika aspekter. För det första 
dokumenteras olika typer av information beroende på vad sändaren själv anser viktigt att 
föra vidare, vilket medför att mottagaren inte vet vilken typ av information som finns 
tillgänglig. Dessutom har det visat sig att projektledare väljer allt mellan att inte 
dokumentera och spara erfarenheter alls eller att dokumentera och spara allt. Därmed är 
det svårt att veta vilken kunskap som finns dokumenterad från varje enskilt projekt. 
Tendensen att spara all information är något som även tas upp i teorin som ett hinder för 
kodifiering (Alavi & Leidner, 1999). För det andra lagras dokument inte på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som de verktyg som finns saknar användarvänlig sökfunktion. Dokument 
namnges olika och lagras på olika ställen, vilket gör dokumenten svåra att återfinna för 
mottagaren. Avsaknaden av användarvänlig sökfunktion försvårar detta ytterligare.  
 
Inom KM beskrivs hur kunskap dokumenteras för att kunna överföras till andra genom 
kodifiering. Detta är det första steget för dokumenthantering i en organisation. Fahey och 
Prusak (1998) behandlar ett antal hinder gällande kodifiering av erfarenheter och kunskap. 
Kvalitet på den kodifierade kunskapen är viktig för att möjliggöra för mottagaren att ta till 
sig kunskapen. Kontexten är även en aspekt som tas upp. Kunskap utan kontext kan vara 
svårtolkad och svår att applicera då informationen tenderar att vara väldigt generell. De 
hinder som nämns i teorin sammanfaller med de hinder som identifierats i samband med 
dokumenthanteringen inom Locum.   

5.3.2 Förbättringsområden	  
Kodifiering är en central del av teorin kring KM, som är nära sammankopplad med en 
organisations tekniska infrastruktur. Detta är vanligt förekommande i samband med 
överföring av explicit kunskap. För att Locum ska uppnå en lyckad överföring av explicit 
kunskap i och mellan projekt krävs förutom en fungerande teknisk infrastruktur även en 
väldefinierad metod för dokumenthantering.  
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Utgående från studien har två vägar för att uppnå en framgångsrik dokumenthantering för 
kunskapsöverföring inom Locum identifierats. Den första är att införa ett system som är 
anpassat för dokumenthantering. Här är syftet att all typ av information lagras på ett 
strukturerat sätt så att det sedan är sökbart. Den andra handlar om att minimera mängden 
dokumentation som ska lagras i kunskapsöverföringssyfte. Här ligger fokus vid att 
tydliggöra vilka erfarenheter och kunskaper som ska kodifieras samt var de ska lagras för 
att lätt kunna återfinnas av mottagaren. Detta tillvägagångssätt förhindrar att relevant 
information försvinner i mängden, ett problem som kan uppstå i och med att all typ av 
information lagras. 
  
Oavsett vilket system som väljs är det viktigt att skapa ett gemensamt synsätt på 
kunskapsbegreppet och vilka kunskaper och erfarenheter som är viktiga att kodifiera och 
spara. Att gemensamt definiera vad kunskap är och vilken kunskap som är viktig att föra 
vidare i och mellan projekt leder till att respektive projektledare har vetskap om vilken 
kunskap som är relevant att kodifiera och kan tillgodogöras av andra.  Detta leder även till 
att arbetsbelastningen i samband med kodifiering minskar, eftersom projektledare vet 
vilken kunskap som bör delas och därigenom väljer förhoppningsvis fler att dela sin 
kunskap genom kodifiering.  
 
En av de viktigaste aspekterna av kodifiering är att de möjliggör överföring av kunskap 
över barriärer såsom geografiska, tidsmässiga och sociala. Samtidigt medför detta också ett 
av de största hindren som tas upp såväl inom Locum som i teorin. Kodifierad kunskap 
saknar ofta kontext och därmed blir svår att ta till sig för mottagaren. Kunskap som tagits 
ur sitt sammanhang blir svår att tolka och använda. Dessutom följer med dessa hinder att 
mottagaren är okänd för sändaren. Individer har olika kunskapsnivå samt tolkar och tar till 
sig kunskap på olika sätt, men i och med att mottagaren är okänd kan kunskapen inte 
anpassas efter detta. För att på bästa sätt kunna överföra kunskap är det viktigt att hitta ett 
sätt att kodifiera kunskap i någon form av kontext så att så många individer som möjligt 
kan utnyttja kunskapen. 
 
Att inse vikten av processen vid kodifiering är något som lyfts fram i litteraturen och som 
Locum bör anamma. Resultatet av kodifieringen är i första hand till för en mottagare. 
Genom att fokusera på processen kan även sändaren dra nytta av kodifiering av den egna 
kunskapen genom att reflektera över densamma. Detta är något som anses kan leda till 
ökad motivation att kodifiera den egna kunskapen, eftersom kunskapen då inte enbart är 
till nytta för mottagaren utan även för sändaren. Förhoppningsvis kan även ett fokus på 
processen medföra att resultatet får bättre kvalitet.   

5.4 Sociala	  sammanhang	  

5.4.1 Nuläge	  
Inom Locum är de sociala sammanhangen något som framhålls som väldigt viktigt för 
kunskapsöverföring.  
 
Det finns ett antal uttalade formella möten, både inom projekt och inom organisationen. 
Under dessa möten har försök gjorts att lyfta fram kunskapsöverföring. Exempelvis är det 
något som finns med som en punkt i mötesprotokoll och presentationer genomförs vid 
vissa möten i syfte att överföra kunskap. Ytterligare ett socialt sammanhang som 
framkommer som ett värdefullt redskap för kunskapsöverföring är studiebesök. I 
dagsläget finns inget uttalat arbetssätt för detta, utan det är något som sker sporadiskt.  
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I och med att frågan om kunskapsöverföring lyfts under formella möten, genom att lägga 
till en punkt i mötesprotokoll, är förhoppningen att fler ska förstå vikten av 
kunskapsöverföring inom Locum. Även om intentionen med detta är bra, brister det i 
genomförandet. Det finns inget uttalat syfte med denna punkt för kunskapsöverföring i 
protokollet, vilket gör att det är svårt att veta vilken kunskap som är relevant att dela i 
detta forum, samt på vilket sätt kunskapen ska delas. Det bedöms att det är av denna 
anledning som detta forum inte utnyttjas.  
 
Av samma anledning har även presentationer införts under vissa möten. Detta är något 
som har fungerat bra, vilket tros bero på att det finns ett tydligt syfte och en tydlig 
struktur för hur dessa presentationer ska genomföras. Genom att lyfta ett ämne inom en 
specialistkompetens eller ett specifikt projekt finns möjlighet att dela sina kunskaper med 
övriga i gruppen. Dessa presentationer medför att kunskaper överförs i sitt sammanhang, 
vilket teorin beskriver som viktigt. Dessutom är mottagaren känd, vilket gör det möjligt 
för sändaren att anpassa den kunskap som delas, öka möjligheten för mottagaren att ta till 
sig kunskapen och genom detta öka nyttan av utbytet. Detta forum ger även möjlighet till 
diskussioner mellan sändare och mottagare, vilket underlättar för överförandet av tyst 
kunskap. Överföring av tyst kunskap underlättas även genom att projektledare under 
presentationer kan visualisera ämnet genom att exempelvis visa bilder.  
 
Överförande av tyst kunskap är nära sammankopplat med personliga erfarenheter och 
praktisk utövning samt delas direkt mellan individer (Frappaolo, 2006; Jonsson, 2012). 
Inom Locum är studiebesök ytterligare ett forum för överföring av tyst kunskap. 
Studiebesök utförs i dagsläget i syfte att lära av tidigare projekt, genom att besöka likande 
tidigare utförda projekt. Att besöka ett projekt på plats bidrar till möjligheten att dela 
kunskap i samband med skapandet av nya personliga erfarenheter och praktiskt utövning. 
Studiebesök är uppskattat av projektledare inom Locum som ett sätt att dela kunskap. 
Därav framförs att detta är ett forum som önskas användas i större utsträckning.  
 
Att projektledare till viss del arbetar parallellt i projekt är ytterligare ett sätt att dela 
praktiska erfarenheter och något som projektledare inom Locum har arbetat med. Tanken 
är att det ska finnas ytterligare en projektledare som har insikt i projektet och kan finnas 
som stöd för den ansvarige projektledaren under vissa skeden. I samband med detta kan 
projektledare ta del av varandras kunskaper i arbetet med projekt.  I dagsläget är detta 
inget som tillämpas dagligen. 
 
Inom Locum framhålls de informella mötena som det mest värdefulla sättet att dela 
kunskap i och mellan projekt. Det blir i studien tydligt att detta är något som inom Locum 
föredras framför kodifiering. Det beskrivs exempelvis att många föredrar att kontakta 
andra projektledare för att genom detta ta till sig kunskap framför att söka upp kodifierad 
kunskap i den tekniska infrastrukturen. Ytterligare beskrivs spontana möten i korridoren, 
fikaraster samt luncher som viktiga delar av kunskapsöverföring inom Locum och något 
som värdesätts av projektledarna.  
 
Det som ligger till grund för att denna typ av informell kunskapsöverföring fungerar inom 
Locum är organisationskulturen. Organisationskulturen beskrivs som öppen och 
prestigelös. Frappaolo (2006) framställer organisationskultur som en grundförutsättning 
för KM. En fungerande organisationskultur främjar kunskapsöverföring genom att 
framhäva värdet av individens kunskap, skapa trygghet i att erkänna misstag och 
därigenom öka viljan hos individen att dela kunskaper (Schindler & Eppler, 2003). Den 
beskrivningen av en fungerande organisationskultur som ges i teorin stämmer väl överens 
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med den organisationskultur som finns inom Locum, varvid detta är något Locum kan dra 
nytta av vid utveckling av processer för kunskapsöverföring.  

5.4.2 Förbättringsområden	  
Sociala sammanhang är ett av de viktigaste forumen för att överföra tyst kunskap, som är 
nära sammankopplat med individen och handling. För att lyckas med överföring av såväl 
tyst som explicit kunskap i dessa sammanhang är det av stor vikt att organisationskulturen 
bibehålls, utvecklas och nyttjas fullt ut.  
 
Gällande kunskapsöverföring i samband med de formella mötena inom Locum finns två 
tillvägagångssätt som implementerats för möten (exempelvis objektsmöten, 
avdelningsmöten etc.). Det ena är att införa kunskapsöverföring som en punkt i 
mötesprotokollet och det andra är att utföra presentationer i samband med mötet. När det 
gäller det första tillvägagångssättet saknas ett tydligt och uttalat syfte. Detta kan härledas 
till att det inte finns någon gemensam definition av kunskapsbegreppet och vad som är 
viktigt att dela. För att detta ska bli en tillgång i arbetet med kunskapsöverföring måste ett 
syfte definieras och uttalas. När det gäller presentationerna är det den metod som bör 
tillämpas i större utsträckning eftersom denna metod har stöd i såväl empirin som teorin 
som en väl fungerande metod för framför allt tyst kunskap.  
 
I dagsläget upplevs studiebesök vara ett bra forum för kunskapsöverföring och något som 
bör utvecklas ytterligare. Genomförandet av studiebesök på tidigare utförda projekt sker 
sporadiskt. Det är något som bör uppmuntras att genomföra mer systematiskt i projekt. 
Vid ett tillfälle genomfördes på ett projektområde ett studiebesök där alla inom 
projektområdesgruppen besökte ett projekt på det området. Syftet var att skapa 
gemensamma erfarenheter och lyfta vikten av att dela kunskaper inom gruppen och inte 
enbart fokusera på kunskapsöverföring direkt mellan projekt. Eftersom detta är ytterligare 
ett forum för att dela tyst kunskap och något som ses som positivt inom Locum bör 
därmed detta utvecklas och implementeras.  

5.5 Strategi	  

5.5.1 Lärandelandskap	  
Prencipe och Tell (2001) har utvecklat en modell för att identifiera hur organisationer 
arbetar med kunskapsöverföring i och mellan projekt. Genom att studera aktiviteter och 
vilka tillvägagångssätt som används för att dela erfarenheter och kunskaper i och mellan 
projekt inom en organisation identifieras organisationens lärandelandskap. Modellen delar 
upp kunskap i tre olika typer; erfarenhetsackumulering, kunskapsartikulation och 
kunskapskodifiering samt analyserar hur organisationen arbetar med dessa på tre olika 
nivåer; individuell nivå, projektnivå och organisatorisk nivå (Se tabell 3). 
 
Att identifiera hur en organisation arbetar med kunskapsöverföring och vilket 
lärandelandskap organisationen tillhör resulterar i att en strategi kan anpassas efter 
organisationens befintliga arbetssätt och genom detta underlätta implementering av en 
strategi för KM. 
 
Studien har identifierat hur Locum arbetar med kunskapsöverföring utefter de olika 
indelningarna av kunskap inom teorin för lärandelandskap.  
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Erfarenhetsackumulering 
Erfarenhetsackumulering fokuserar på organisationens rutiner och en individs tysta 
kunskap och kretar kring lärande genom handling (Prencipe & Tell, 2001). Inom Locum 
är studiebesök en typ av individuell erfarenhetsackumulering som har identifierats. Här 
delas individers tysta kunskap genom att ett projekt besöks och projektledare i praktiken 
kan studera samt diskutera erfarenheter från projektet. Specialisering är ytterligare en typ 
av individuell erfarenhetsackumulering som identifierats i teorin. Inom Locum arbetar 
respektive projektledare ofta i projekt som innefattar dennes specialistkompetens, vilket 
kan ses som en typ av specialisering. Dessutom framkommer under studien att såväl 
konsulter som teknikspecialister är återkommande i flera projekt inom Locum, vilket även 
detta faller under erfarenhetsackumulering, eftersom kunskap från tidigare projekt genom 
detta förs vidare till senare projekt via dessa individer. När det gäller 
erfarenhetsackumulering på projektnivå finns inom Locum stort fokus på person-till-
person kommunikation. Den organisationskultur som finns bidrar till att individerna inom 
Locum väljer att ta till sig kunskap genom att ta kontakt med kollegor. Dessutom läggs 
stor vikt vid de informella mötena med kollegor; i korridoren, under lunchen eller 
fikarasten.   

Kunskapsartikulering 
Kunskapsartikulering fokuserar på artikulering av kunskap. Genom att diskutera och 
därigenom reflektera över kunskap tillsammans med kollegor möjliggörs 
kunskapsöverföring (Prencipe & Tell, 2001). Som nämnts tidigare finns inom Locum en 
stark organisationskultur som främjar kommunikation mellan individer. Detta medför att 
de anställda på Locum har nära till att prata med varandra och lyfta funderingar med sina 
kollegor, vilket stämmer överens med den individuella kunskapsartikuleringen i teorin. På 
samma sätt arbetar projektledare inom Locum på projektnivå med kunskapsartikulering 
genom flera typer av möten, så som projektmöten och byggmöten. Även möten i 
samband med projektmätningen faller under denna kategori. Erfarenhetsåterföringsmöten 
är ytterligare en typ av möte som förekommer, även om dessa inte utförs i samma 
utsträckning. De presentationer som genomförs under vissa möten kan även ses som en 
del av kunskapsartikulering på projektnivå. Kunskapsartikulering på organisatorisk nivå 
sker genom Locumportalen; Locums intranät. Här finns exempelvis interna nyheter och 
kontaktinformation. Under denna kategori faller även de organisationsgemensamma 
mötena så som avdelningsmöten och projektområdesmöten. På avdelningsmöten samlas 
samtliga projektledare från de olika projektområdena. Genom detta finns möjligheten att 
diskutera projekt över områdesgränserna. På projektområdesmötena samlas alla 
projektledare inom ett projektområde och kan diskutera projektöverskridande frågor.    

Kunskapskodifiering 
Kunskapskodifiering är en utveckling av kunskapsartikulation och handlar om kodifiering 
av kunskap (Prencipe & Tell, 2001). Det finns ett antal rapportsystem inom Locum som 
syftar till att individen kodifierar kunskap under projektet. I projektplanen, som är ett av 
rapportsystemen, beskrivs projektet i sin helhet och projektledaren måste argumentera för 
val som genomförs för projektutförandet. Detta är en typ av kodifiering på individuell 
nivå. I studien framkommer att projektledare inom Locum kodifierar kunskap för 
personlig användning, utan att dela kunskapen med andra. Denna kunskap delas inte 
eftersom det inte finns ett tydligt system för hantering av kodifierad kunskap, men 
kodifieringsprocessen anses viktigt. Kunskapskodifiering på projektnivå sker framför allt 
via projektmätningen. Även här är processen av mätningen det viktiga och det lagrade 
resultatet används inte i samma utsträckning.     
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Nedan sammanställs den struktur som identifierats för Locums kunskapsöverföring i och 
mellan projekt utefter Prencipe och Tells (2001) teori om lärandelandskap. 
 
 
Tabell 8 Locums lärandelandskap 

Nivå 
Erfarenhets- 

ackumulation 
Kunskaps- 
artikulation 

Kunskaps- 
kodifiering 

Individuell 
• Studiebesök 
• Specialisering 
• Teknikspecialister  

• Organisationskultur 
• ”Tänka högt” 

• Projektplan 
• Individuell 

kodifiering 

Grupp/ 
Projekt 

• Person-till-person 
kommunikation 

• Informella möten 
 

• Projektspecifika möten 
• Presentationer 
• Projektmätning 
• Erfarenhetsåterförings-

möte 

• Projektmätning 

Organisation  

• Intranät 
• Organisationsgemensamma 

möten 
 

 

 
Från tabellen ovan kan tydligt utläsas att det lärandelandskap som finns inom Locum är 
ett T-format landskap. I ett T-format lärandelandskap är kunskapsartikulation i fokus och 
den erfarenhetsackumulering och kunskapskodifiering som finns genomförs framför allt 
på individuell nivå, vilket anses stämma väl överens med det som beskrivs i empirin. För 
att på ett framgångsrikt sätt kunna implementera en strategi för KM på Locum är det 
viktigt att ta hänsyn till förutsättningarna utifrån det lärandelandskap som identifierats. Att 
kunskapsartikulation är i fokus öppnar upp möjligheter för double-loop lärande inom 
organisationen (Prencipe & Tell, 2001). Agyris och Schön (1996) presenterar double-loop 
lärande som en djupare form av lärande där reflektioner kring orsaker av handling och 
inte enbart handlingen i sig utförs (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Detta är något 
som eftersträvas inom Locum i samband med kunskapsöverföring i och mellan projekt.  

5.5.2 Projektmognad	  
Ett annat sätt att utvärdera arbetsprocesser inom en projektbaserad organisation är att 
mäta dess projektmognad. Här studeras en organisations olika kunskapsområden och 
fokus ligger inte enbart på kunskapsöverföring. I ursprungsmodellen för projektmognad 
är dock kunskapsöverföring en del för att uppnå en hög projektmognadsnivå.  
 
Genom att genomföra en utvärdering av projektmognadsnivån inom Locum är det 
möjligt att identifiera organisationens styrkor och svagheter i arbetet med projekt. Detta är 
ett verktyg för att skapa vetskap om vad som behöver utvecklas i arbetet med projekt och 
i sin tur även vad som behöver utvecklas för att uppnå en framgångsrik 
kunskapsöverföring. En mätning av projektmognad är ett visuellt och strukturerat sätt att 
beskriva organisationen arbete i projekt, vilket gör det lättare att förmedla. Detta är något 
som skulle kunna ses som kunskapsartikulering och därmed vara ett bra redskap för 
Locums utveckling.   
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5.5.3 KM	  strategier	  	  	  
Överföring av kunskap delas inom teorin för KM in i två olika strategier; 
kodifieringsstrategin och personifieringsstrategin. För att uppnå en framgångsrik 
kunskapsöverföring inom en organisation är det nödvändigt att fokusera på en av dessa 
strategier, medan den andra strategin ska fungera som komplement. Hansen et al (1999) 
påvisar att en optimal fördelning mellan dessa strategier är 80/20, vilket även är något 
som bör eftersträvas för Locum.   
 
För att uppnå en framgångsrik implementering av KM bör den valda KM strategin 
sammanfalla med organisationens befintliga arbetssätt. Denna studie utgår från 
organisationens lärandelandskap. Inom Locum identifierades ett T-format 
lärandelandskap, vilket stödjer implementering av en KM strategi med fokus på 
personifiering.  

Personifiering 
Inom Locum bör personifieringsstrategin fokusera på de befintliga forum för 
kunskapsöverföring genom kunskapsartikulation som identifierats i studien. En 
bakomliggande anledning till att kunskapsöverföringen i och mellan projekt brister inom 
Locum i dagsläget är att det saknas en tydlig och uttalad process för kunskapsöverföring. 
För att kunskapsöverföring ska fungera krävs att en sådan process utvecklas och 
implementeras. De befintliga forumen bör utvecklas genom att tydliggöra hur de ska 
användas i kunskapsöverföringssyfte. För att förtydliga var fokus för kunskapsöverföring 
bör ligga inom Locum krävs att en gemensam förståelse för kunskapsbegreppet utvecklas. 
Detta är något som beskrivs av Fahey och Prusak (1998) som en av framgångsfaktorerna 
för KM. 
 
Ett av de forum som har identifierat i studien i samband med detta, som sammanfaller 
med en personifieringsstrategi är studiebesök. Studiebesök är ett forum som bör behållas, 
men utvecklas. Studiebesök inom det egna projektområdet är något som bör genomföras 
kontinuerligt inom varje projektområde, exempelvis 4 gånger per år. Studiebesök för 
liknande projekt bör utnyttjas mer frekvent inom projektgenomförande. Detta kräver 
dock vetskap om vilka liknade projekt som genomförs samt vem som bör kontaktas för 
att kunna genomföra studiebesöket.  
 
Ytterligare ett forum är de presentationer som genomförs i samband med 
projektområdesmöten på projektområdet Danderyd/Norrtälje. Detta är ett forum som 
bör behållas och införas inom fler projektområden. Detta är ett bra sätt att dela tyst 
kunskap som annars är svår att dela.  På de möten där en punkt för erfarenhetsåterföring 
har införts krävs att syftet med detta tydliggörs. Ett alternativ för att uppmuntra till att 
dela kunskap är att ett specifikt ämne som ska diskuteras är förutbestämt innan mötet. Det 
leder till ett smalare fokus, som gör det lättare att veta vilken kunskap som är relevant att 
dela samt att alla deltagare har samma fokus. Ett annat alternativ är att utgå från 
frågeställningar, vilket gör det lättare att starta en diskussion och möjliggöra 
kunskapsöverföring. Ytterligare ett alternativ är att utveckla helt andra metoder i dess 
ställe. 
 
Styrdokumenten tar upp erfarenhetsåterföringsmöte som något som bör genomföras efter 
varje avslutat projekt. Dessa genomförs i dagsläget endast sporadiskt eller inte alls, men 
anses vara ett bra forum för kunskapsöverföring som bör användas i större utsträckning. 
Till att börja med måste styrdokumenten på ett mer enhetligt sätt beskriva 
erfarenhetsåterföringsmöten som något som ska genomföras i projekt, snarare än något 
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som bör genomföras. Dessutom borde det framkomma hur dessa möten ska genomföras, 
vilka som ska medverka samt vad mötet ska resultera i.   
 
Personifieringsstrategin fokuserar mycket på personlig kontakt mellan individer. Istället 
för kodifiering vid delning av kunskap sker kunskapsöverföring genom interaktion mellan 
individer. För att underlätta detta föreslås att en uppdaterad kontaktlista bör finnas på 
Locumportalen. Information såsom projektledarnas specialistkompetens och tidigare 
genomförda projekt bör läggas till eftersom denna information i dagsläget enbart finns för 
vissa projektledare. Dessutom bör det tydliggöras att denna information finns, då det 
framkommer att vetskap om detta saknas hos flera projektledare. Utöver detta har ett 
frågeforum på intranätet efterfrågats under studien, något som anses vara ett bra forum 
som borde implementeras. Detta för att ytterligare underlätta kunskapsartikulation. En 
uppdaterad kontaktlista och ett frågeforum underlättar även vid tidigare diskuterad 
problematik kring studiebesök.  
 
Det som i studien utmärker sig som fungerande för kunskapsöverföring i och mellan 
projekt genom personifiering inom Locum går att härleda till dess öppna och prestigelösa 
organisationskultur. Detta är något som är viktigt att bevara och inse värdet av, då det är 
något som gör att Locum har bra förutsättningar för att lyckas med en framgångsrik 
implementering av KM.  

Kodifiering 
Kodifieringsstrategin bör vara den kompletterande strategin för kunskapsöverföring inom 
Locum. Även för denna strategi krävs en tydlig och uttalad process för hur 
kunskapsöverföring i och mellan projekt ska genomföras inom Locum. I studien 
framkommer att kodifiering har varit svårare att implementera. Projektledare vet inte vad 
som är relevant att kodifiera och var det ska lagras. Därmed lagras för mycket 
information, på olika ställen och det är svårt att återfinna denna information.  
 
För att komma till rätta med detta problem har tidigare i analysen två olika 
tillvägagångssätt identifierats. Det första är att skapa ett system för att lagra all typ av 
information på ett strukturerat sätt där kodifierad kunskap är en del. Det andra 
tillvägagångssättet är att tydliggöra vad som är relevant att kodifiera i 
kunskapsöverföringssyfte och hur det ska lagras. I detta fall berörs inte annan typ av 
dokumentation relaterad till projekt, men det blir tydligt var kunskaper från projekt kan 
återfinnas. Då kodifieringsstrategin inom Locum är den kompletterande strategin och 
mindre fokus bör ligga på att kodifiera kunskap, samtidigt som denna strategi inte bör 
vara för administrativ och tidskrävande, bör det andra tillvägagångssättet väljas. Genom 
att klargöra vilken typ av kunskap som ska kodifieras, och göra detta till en del av 
projektprocessen blir kodifieringsstrategin lättare att implementera. Därigenom minskar 
mängden dokument som ska produceras, vilket enligt förhoppningar ska resultera i att fler 
projektledare inom Locum väljer att tillämpa kodifiering för kunskapsöverföring i och 
mellan projekt. Till att börja med bör det framgå tydligt i samtliga styrdokument vilken typ 
av kunskaps som ska kodifieras och var den ska lagras.  
 
Som ett inledande försök för att tydliggöra vad som ska kodifieras samt göra kodifiering 
till en del av projektprocessen anses projektplanen vara ett bra forum för 
kunskapsöverföring inom Locum. Projektplanen är ett dokument som i dagsläget 
produceras för projekt och därmed redan är en del av projektprocessen. Däremot är den 
del av projektplanen som berör kunskapsöverföring inte tillräckligt utförlig och bör 
utvecklas. Det bör framgå tydligare vilka krav som ställs på kunskapsöverföring i och 



 53 

mellan projekt. För kodifiering bör det framgå vilken typ av kunskap som ska kodifieras 
samt hur och var det ska lagras. 
 
Tanken är att den kodifierade kunskapen ska lagras tillsammans med projektplanen, 
exempelvis som bilagor. Ett exempel på en sådan bilaga är protokoll från 
erfarenhetsåterföringsmöte som genomförs efter projektgenomförandet.  Genom detta 
ges den kodifierade kunskapen kontext och blir lättare att tillämpa. Dessutom är det 
lättare att skapa ett sökbart system när alla dokument är av samma karaktär och innehåller 
samma typ av information såsom projektnamn, projektnummer och ansvarig 
projektledare.  
 
Även processen för kodifiering blir viktigt för Locum då detta är ett sätt att artikulera 
kunskap, vilket sammanfaller med huvudstrategin; personifiering. 

5.5.4 Överföring	  av	  explicit	  och	  tyst	  kunskap	  
För att uppnå en framgångsrik kunskapsöverföring inom Locum gäller det att de strategier 
som införs har forum som stödjer överföring av såväl explicit som tyst kunskap.  
 
SECI-modellen beskriver skapande av kunskap inom en organisation genom fyra olika 
sätt att överföra kunskap. Att eftersträva är att den strategi som implementeras inom 
Locum ska innefatta dessa fyra sätt. Detta gynnar även Locums utveckling av kunskap, 
vilket anses vara en viktig del för att strategin ska anses lyckad.    
 
Socialisering innefattar överföring av tyst kunskap genom interaktion. Denna typ av 
kunskap anses svår att överföra eftersom den är nära kopplad till handling. För att 
möjliggöra överföring av tyst kunskap krävs att kunskapen överförs i gemensamma 
sammanhang. Därmed är personifieringsstrategin stöd för denna typ av 
kunskapsöverföring. Inom Locum sker överföring av tyst kunskap genom studiebesök. 
Dessutom bidrar Locums organisationskultur till överföringen av tyst kunskap genom att 
den uppmuntrar till interaktion och möten mellan individer, något som även ligger i linje 
med teorierna kring CoP där förtroende är i fokus.  
 
Externalisering omfattar artikulering av tyst kunskap som därigenom blir explicit. För 
personifieringsstrategin sker överföring av denna typ av kunskap bland annat genom de 
olika möten som genomförs under projektens gång och inom organisationen samt 
presentationerna som framförs. Även dessa är sammankopplade med CoP i och med att 
de bidrar till storytelling.  
 
Kombinering omfattar kodifiering och systematisering av explicit kunskap.  Inom 
strategin för kodifiering sker denna form av kunskapsöverföring exempelvis genom 
projektplanen och erfarenhetsmötesprotokoll. 
 
Internalisering är överföring av explicit kunskap till tyst kunskap genom tillämpning. 
Genom att implementera strategier för kunskapsöverföring inom Locum, framför allt 
genom kodifiering och dokumenthantering möjliggörs att explicit kunskap kan 
tillgodogöras av en mottagare för att sedan bli en tillgång i genomförandet av nya projekt, 
vilket är det mål Locum strävar efter i samband med kunskapsöverföring.  
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5.5.5 Verktyg	  
För att kunna implementera en strategi för KM inom Locum krävs att de verktyg som 
används stödjer den valda strategin. Utifrån studien och den valda strategin anses det vara 
mest fördelaktigt att utnyttja de befintliga verktyg som finns inom Locum. Dock bör det 
tydliggöras och uttalas på vilket sätt dessa verktyg ska stödja kunskapsöverföring i och 
mellan projekt. Detta är något som bör ingå i de olika styrdokumenten för projekt.  
 
I dagsläget finns ett antal ICT-verktyg inom Locum och de som bör användas i 
kunskapsöverföringssyfte är T: och Locumportalen. För lagring av kodifierad kunskap 
krävs att det på T: finns en bestämd struktur för hur dokument ska lagras så att de blir 
sökbara och lätta att hitta. Locumportalen bör användas för personifiering genom att 
sammanföra individer och underlätta kommunikation. Detta genom att skapa ett 
frågesforum där frågor kan ställas öppet inom organisationen samt komplettera den 
befintliga kontaktlistan med ytterligare relevant information.   
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6 Slutsatser	  och	  rekommendationer	  

 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser. Här besvaras de frågeställningar som formulerades 
inledningsvis i studien. Vidare presenteras rekommendationer till Locum AB. Avslutningsvis diskuteras 
dessutom förslag på fortsatta studier relaterade till detta examensarbete.  
 

6.1 Slutsatser	  

• Hur ska projektavdelningarna inom Locum AB utveckla befintliga arbetsprocesser 
för kunskapsöverföring i och mellan projekt, så att kunskap och erfarenheter från 
tidigare projekt blir en resurs? 

 
Inom Locum idag finns inga utvecklade arbetsprocesser för kunskapsöverföring i och 
mellan projekt. Det har förekommit ansatser för att implementera vissa element för 
kunskapsöverföring. Detta har visat sig svårt eftersom det inte finns någon övergripande 
strategi. Det medför även att projektledare inom Locum tillämpar olika arbetssätt för 
kunskapsöverföring samt i olika utsträckning. Samtidigt framkommer dock att 
kunskapsöverföring i och mellan projekt är något projektledare inom Locum önskar 
arbeta mer med och som anses viktigt för Locum.  
 
Inledningsvis i arbetet med att implementera ett framgångsrikt arbetssätt för 
kunskapsöverföring måste en gemensam definition av kunskapsbegreppet skapas. Frågor 
såsom vilken typ av kunskap som är viktig att dela, vilken typ av kunskap som kan vara till 
nytta för andra i framtida projekt och därmed vilken typ av kunskap som ska föras vidare 
bör behandlas. En viktig del i denna process är att projektledarna är delaktiga, eftersom 
detta i ett senare skede underlättar förståelse för implementerade processer för 
kunskapsöverföring. Förhoppning är att detta även ska medföra en större benägenhet att 
följa de implementerade processerna.  
 
I och med att kunskapsbegreppet definieras kan utifrån detta en process för 
kunskapsöverföring fastställas. Denna process måste beskrivas i de olika styrdokumenten 
inom Locum; projektledningshandboken, egenkontrollplanen samt mallen för 
projektplanen. I dagsläget finns även olikheter i dessa styrdokument som måste 
uppdateras så dess innehåll överensstämmer för hela projektprocessen.  
 
En viktig del för att skapa en process för kunskapsöverföring inom Locum är att den 
process som fastställts även tydligt uttalas inom organisationen. Detta underlättas genom 
att projektledare själva varit delaktiga i att definiera viktiga delar i processen, samt att 
processen i sin helhet beskrivs i de styrdokument som används under projektprocessen.  
 

• Vilka processer och verktyg bör implementeras inom Locum AB:s 
projektavdelning för att uppnå framgångsrik kunskapsöverföring i och mellan 
projekt? 

 
De processer som fastställs måste baseras på en övergripande strategi för KM. Den 
strategi som enligt analysen innefattar flest likheter med det befintliga arbetssättet för 
kunskapsöverföring inom Locum är personifieringsstrategin och det är även denna som är 
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utgångspunkten för skapande av processerna för kunskapsöverföring inom Locum. 
Personifieringsstrategin är huvudstrategin och kodifieringsstrategin är därmed den 
kompletterande strategin. Detta val medför att befintliga processer utvecklas genom att 
utveckla ett antal forum i syfte att de ska användas för kunskapsöverföring.  
 
Projektplanen bör utvecklas så att de krav, för kunskapsöverföring, som framgår i 
projektplanen är tydligt beskrivna. Detta så att en tydligare beskrivning, av hur 
kunskapsöverföring ska genomföras i projekt, utförs av projektledaren. Projektplanen är 
ett dokument som ska lagras på en bestämt ställe på T: så att dokumentet ska kunna delas 
och tillgodogöras av andra projektledare inom organisationen. Tillsammans med 
projektplanen ska även, för kunskapsöverföring, relevanta bilagor sparas. Ett exempel på 
en bilaga som alltid ska sparas är protokoll från erfarenhetsåterföringsmöten.  
 
Erfarenhetsåterföringsmöten är något som finns som ett forum för kunskapsöverföring i 
dagsläget, men som inte utnyttjas fullt ut. För att detta forum ska utnyttjas i projekt bör 
instruktionerna för dessa möten utvecklas så att det är tydligt att de ska utföras i varje 
projekt, hur de ska utföras, i vilket syfte samt vilka som ska delta. 
 
Under vissa möten framförs i dagsläget presentationer i kunskapsöverföringssyfte. Detta 
är något som har visat sig fungera bra. Forumet bör dock utvecklas genom att skapa en 
rutin för hur ofta detta ska genomföras samt på vilka möten. 
 
Studiebesök är ett forum med utvecklingspotential. Studiebesök som genomförs i syfte att 
ta del av kunskaper från likande projekt bör ske mer systematiskt. Genom att underlätta 
processen att hitta liknande projekt samt ansvarig projektledare tros detta kunna uppfyllas. 
Dessutom bör detta vara en punkt i beskrivningen för kunskapsöverföring i 
projektplanen; Finns möjlighet att utföra studiebesök i projektet?  
Även studiebesök som genomförs inom det egna projektområdet med syfte att dela mer 
generella kunskaper bör införas som en del av organisationens kunskapsutveckling. En 
rutin för hur ofta dessa ska genomföras samt på vilket sätt bör tas fram.  
 
Genom att Locum har en organisationskultur som främjar informella möten är det något 
som har identifierats som viktigt och väl fungerande i samband med kunskapsöverföring. 
Detta är något som bör bevaras och värnas om inom Locum, vilket kan möjliggöras 
genom att fortsätta uppmuntra till interaktion mellan individer samt ha ett öppet 
kontorslandskap.  
 
När det gäller verktyg för kunskapsöverföring bör, till en början, befintliga verktyg 
användas. För att dessa ska bli en tillgång behöver dock ett arbetssätt för dess användning 
i kunskapsöverföringssyfte definieras och uttalas. De ICT-verktyg som bör användas i 
kunskapsöverföringssyfte är T: och Locumportalen. T: tillämpas för kodifieringsstrategin 
där en bestämd struktur för kodifierad kunskap skapas så att de dokument som lagras blir 
sökbara och lätta att hitta. Locumportalen är användbar för personifieringsstrategin där en 
uppdaterad kontaktlista samt ett frågeforum införs. Detta för att underlätta personlig 
kontakt mellan individer i kunskapsöverföringssyfte.  
 
För de forum som ska vara en del av projektprocessen är det dessutom viktigt att en 
beskrivning av dess tillämpning och tillvägagångssätt finns i samtliga styrdokument. 
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6.2 Rekommendationer	  till	  Locum	  AB	  
De slutsatser som studien har mynnat ut i är ett förslag till hur projektavdelningarna inom 
Locum AB ska påbörja arbetet med att skapa en arbetsprocess för kunskapsöverföring i 
och mellan projekt. Inom Locum AB bör projektavdelningarna börja detta arbete genom 
att fokusera på detta förslag, som tagit fram baserat på redan befintliga arbetssätt.  
 
Nedan följer en sammanställning av det förslag som framtagits i studien för 
kunskapsöverföring i och mellan projekt inom Locum AB. 
 

Definiera kunskapsbegreppet 
• Håll en workshop inom respektive projektområde där det diskuteras vilken 

kunskap som är viktig att överföra i och mellan projekt 
 

Fastställ en process för kunskapsöverföring 
• I styrdokumenten beskrivs processen för kunskapsöverföring i projekt 
• Styrdokumenten redigeras för att på ett enhetligt sätt beskriva projektprocessen 

 

Nyttja befintliga forum för kunskapsöverföring 
• Nyttja den välfungerande organisationskulturen genom informella möten 

 

Utveckla befintliga forum för kunskapsöverföring 
• Projektplan 

o Utveckla för att innefatta kunskapsöverföring i och mellan projekt 
o Tydliggöra krav för kunskapsöverföring 
o Lagra tillsammans med bilagor för kunskapsöverföring 

• Erfarenhetsåterföringsmöte 
o Tydliggöras i styrdokumenten att dessa ska hållas efter varje projekt 
o Skapa en struktur för genomförande 
o Spara protokoll tillsammans med projektplan för projektet 

• Studiebesök inom projektområde 
o Införas inom samtliga projektområden 
o Utföras frekvent och kontinuerligt, förslagsvis 4 gånger per år 

• Studiebesök vid liknande projekt 
o Utföras mer frekvent och systematiskt 
o Skrivas in i projektplanen som förslag på kunskapsöverföring i projekt  

• Presentationer 
o Införas inom samtliga projektområden 
o Utföras frekvent och kontinuerligt 

 

Utveckla befintliga verktyg 
• Skapa struktur på T: för lagring av kodifierad kunskap från projekt 
• Uppdatera kontaktlistan på Locumportalen genom att tillägga förslagsvis 

specialistkompetenser och genomförda projekt för respektive projektledare 
• Skapa ett frågeforum på Locumportalen 
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Vidareutveckla process för kunskapsöverföring 
Efter att förslaget har implementerats och utvärderats inom Locum kan processen 
vidareutvecklas. Exempelvis kan verktyg utformade för kunskapsöverföring införas om de 
verktyg som används idag inte anses tillräckliga. Att utvärdera projektmognad inom 
Locum kan även vara ett steg i att identifiera hur organisationen kan vidareutvecklas. 
Detta är ett sätt att öka kunskapen om och i organisationen och därmed har det en 
påverkan på kunskapsöverföring inom Locum. Vidare kan även nya forum för 
kunskapsöverföring implementeras i processen där de befintliga forumen inte anses 
tillräckliga. 

6.3 Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  
Denna studie har ämnat utveckla ett förslag på hur projektavdelningarna inom Locum ska 
arbeta med kunskapsöverföring. Studien är avgränsad till att inte innefatta 
kunskapsöverföring inom hela Locums organisation, utan enbart i och mellan projekt, 
med fokus på projektledare inom Locum. I och med detta är ett förslag på fortsatt studie 
att undersöka en övergripande KM strategi för hela Locums organisation och verksamhet. 
Ytterligare ett förslag är att studera kunskapsöverföring inom Locums projektprocess 
genom att förutom projektledare även inkludera exempelvis kunder, konsulter och 
entreprenörer.  
 
Som förslag på vidareutveckling av denna studie kan implementering av 
kunskapsöverföringsprocessen inom Locum studeras. Även den ekonomiska aspekten 
och incitament för implementering av kunskapsöverföring inom Locum är ett förslag på 
fortsatta studier.  
 
Denna studie avgränsas även till att enbart omfatta Locum. Ytterligare ett förslag på 
fortsatta studier av kunskapsöverföring är att jämföra Locum med andra företag i syfte att 
studera om det går att finna en gemensam strategi för kunskapsöverföring inom liknande 
organisationer.  
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Frågor till intervjuer 
 
Introduktion 
Berätta om din bakgrund och din roll i företaget. 
Berätta lite om dina projekt t.ex. typ, antal och storlek. 
 

Begreppen 
Berätta vad begreppen erfarenhet och kunskap innebär för dig. 
Berätta vad begreppet erfarenhetsåterföring innebär för dig. 
 
Projekt 
Inom Locum, finns det tydliga riktlinjer för hur ett projekt genomförs? 

Upplever du att dessa riktlinjer följs? 
Om nej, varför och hur kan man se till att dessa följs? 

 
Hur använder du dig av de olika portalerna? Och vilka?  
(Locumportalen, Advantum, Projektplatsen, T: och Platina) 

Känner du att du har god inblicka i hur dessa verktyg kan utnyttjas? 
Vad anser du om användarvänligheten? 

 
Vad ska Locum leverera för att ett projekt ska anses lyckat? 
 Finns det mätvärden, parametrar? 
 
När man jobbar i projekt och problem uppstår, hur går man tillväga för att hitta 
lösningar? 

Under ett projekt, vart anser du att det oftast sker misstag och varför? 
 
 
Erfarenhetsåterföring 

Berätta om hur ni arbetar med erfarenhetsåterföring på Locum. 
Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 
Vem är ansvarig? 
Hur går ni tillväga med kunskap som ät lätt att dokumentera/svår att 
dokuemtera? 

 
Hur ser du på överföring av kunskaper och erfarenheter i och mellan projekt? 

Vad ser du för nytta med detta? 
Vilka hinder finns? 
 

När ett nytt projekt påbörjas, brukar ni gå tillbaka till tidigare projekt för att ta del av 
kunskap och erfarenheter?  
 Om ja, hur? 
 Om nej, varför inte? 
 
Om två projekt pågår parallellt, finns det något utbyte av erfarenheter och kunskaper 
mellan projekten? 
 Om ja, hur? 
 Om nej, varför inte? 
 Utbyte mellan roller? 
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Hur utvärderas era projekt idag?  
I vilka skeden genomförs utvärderingar? 
Vilka utför utvärderingarna?  
Vem är ansvarig för att utvärderingar utförs? 
Vad används utvärderingarna till? 
Hur används projektmätning, lokalmätning och erfarenhetsåterföringsmöten? 

 
Hur och var dokumenteras erfarenheter och kunskap från tidigare projekt? 
 
Finns det några sociala sammanhang där erfarenhetsåterföring är i fokus? 

Om ja, beskriv. 
 
Förbättring av erfarenhetsåterföring 
Vilken typ av kunskap och erfarenheter hjälper dig i ditt arbete som projektledare? 
 
Vilka kunskaper och erfarenheter är värdefullt att dela? 
 
Känner du dig motiverad att dela med dig av kunskap och erfarenheter? 

Varför/Varför inte?  
Finns det något som skulle göra dig mer motiverad? 

 
Hur tror du att man bäst för vidare kunskap och erfarenheter i och mellan projekt? 

Upplever du att det i dagsläget saknas några redskap för erfarenhetsåterföring? 
Hur skulle du vilja dokumentera erfarenheter under projektets gång? 
Hur skulle du vilja ta del av erfarenheter från tidigare projekt? 

 
Har du några ytterligare idéer för erfarenhetsåterföring på Locum?  
(t.ex. från tidigare arbetsplatser) 
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Överlämnande och avslut 

Ett projekt avslutas i flera olika avseenden, de vanligast förkommande är: 

 

Överlämning 

Överlämnande till Kund- och fastighetsavdelningen 

Projektledaren överlämnar ansvaret för objektet/projektet med tillhörande 
dokumentation till Locums kundansvarige, fastighetsansvarige och drift-
controller. Driftcontrollern ansvarar för att objektet infogas i driftentreprenaden. 

Efter färdigställande av entreprenaden hålls överlämnandemöte med kund-
ansvarig, fastighetsansvarig och driftcontroller, se mall ”Överlämnande av 
projekt”. Alternativt om möte inte hålls kan ”Överlämnande av projekt” fyllas i 
och lämnas skriftligen till kundansvarig, fastighetsansvarig och driftcontroller. 

Syftet med överlämnandet är att lämna över ansvaret för objektet till kund-
ansvarig, fastighetsansvarig och driftcontroller samt göra en sista avstämning. 
Överlämnandet sker vanligtvis i anslutning till godkänd slutbesiktning. 

Riktlinjer ”Teknisk dokumentation” redovisar vad som ska återfinnas i drift- och 
underhållsinstruktioner och omfattningen av projektets relationshandlingar. 

Mall ”Kvittenslista för driftinstruktioner och relationshandlingar” kan användas 

för att dokumentera överlämnad dokumentation.  

Energipåverkande åtgärder, positiva som negativa, inkl. beräkningar redovisas till 
driftcontrollern och energicontrollern. Exempel på detta är fönsterbyte, tilläggs-
isolering, installation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning, 
behovsstyrd belysning m.m.  

Redovisningen bör innehålla: 
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Garantitid 

För bevakning av garantitider anmäls dessa till Locums CAD/BIM-specialist för 
registrering i Advantum. 

Överlämnande till hyresgäst/kontraktspart 

Kundansvarig ansvarar för överlämnandet till hyresgästen. 

Kundansvarig lämnar tillsammans med projektledaren över projektet till 
hyresgäst. I samband med överlämnandet bör en särskild inflyttningsbesiktning av 
lokalen utföras med hyresgästen. Vid projekt med avancerad utrustning kan det 
vara lämpligt att upprätta en ”Brukarpärm” med användningsinstruktioner, 
manualer m.m. 

System som ägs av hyresgäst 

I de fall hyresgästägda system berörs av entreprenaden överlämnas dessa till 
hyresgästen på motsvarande sätt som det tekniska överlämnandet till 
driftcontrollern. 

Utvärdering 

Leverantörsbedömning 

Leverantörsbedömning görs enligt anvisningar i upphandlingshandboken. 

Projekt- och lokalutvärdering 

Funktionsgenomgång 

Funktionsgenomgången är obligatoriskt i hyresgästinitierade investeringar (94-
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projekt) över 3 mnkr. 

I samband med överlämnandet genomför lokalutvecklare, projektledare och 
behörig representant från hyresgäst en funktionsgenomgång (lokalutvecklare är 
sammankallande) där återkoppling görs mot ställda funktionskrav 
(rumsfunktionsprogrammet eller dyl.) och avstämning av eventuellt  
kompletterande önskemål från brukaren. Blankett för ”Funktionsgenomgång” 
fylls i med eventuella fel och förslag till åtgärder, kompletteringar etc. 

Projektmätning 

Vid överlämnandet genomförs även en projektmätning (projektledaren är 
sammankallande) med behörig representant från hyresgästen. Mätningen görs i 
intervjuform men med enkätformulär som fylls i av projektledaren vid sittande 
möte. Resultatet (siffror) registreras under fliken ”projektavslut” i Locumportalen. 

Projektmätningen kan förslagsvis genomföras på ett styrgruppsmöte. I anslutning 
till projektmätningen kan ett erfarenhetsåterföringsmöte hållas med återkoppling 
tillsammans med projektdeltagare exkl hyresgäst. 

Frågor att diskutera att ta ställning till vid erfarenhetsmötet: 

 

Resultatet (de tre viktigaste punkterna från respektive fråga) i text registreras i 
kommentarsrutan under fliken ”projektavslut” i Locumportalen.  

Kopia av projektmätningen skickas till Mailbox_lokaloprojektmatning 

(lokaloprojektmatning@locum.se) 

Lokalmätning 

Efter ca 3 månader görs en: 

! lokalmätning (lokalutvecklare är sammankallande) med behörig 
representant från hyresgäst. Kundansvarig kallas också. 
Lokalmätningen genomförs i intervjuform men med enkätformulär 
som fylls i vid sittande möte. Reslutatet  registreras under fliken 
”projektavslut” i Locumportalen, siffror för sig och eventuellt 
komplettering med erfarenhetspunkter i kommentarsrutan.  
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! avstämning av tidigare funktionsgenomgång (lokalutvecklare är 
sammankallande) med behörig representant från hyresgästen. 

Lokalmätning och avstämning av tidigare funktionsgenomgång kan förslagsvis 
genomföras på ett och samma möte eller vid ett sent avslutande styrgruppsmöte. 

Projektavslut 

Kontraktsavslut med leverantörer 

När leverantörens åtaganden är avslutade, godkända och slutfakturan betald anses 
kontraktsförhållandet vara avslutat. Enligt AB04 har entreprenören normalt rätt att 
ställa ekonomiska krav inom sex månader efter godkänd entreprenad. 

Administrativt avslut 

Dokumentation till CAD- / BIM-enheten. 

Projektledaren ansvarar för att relevant dokumentation, såsom relationshandlingar 
och drift- och underhållsinstruktioner lämnas över till CAD- / BIM-enheten efter 
färdigställda arbeten. 

CAD-ritningar kvalitetskontrolleras av ansvarig CAD/BIM-specialist avseende 
överensstämmelse mot riktlinje ”CAD-hantering”. Efter godkänd leverans av 
relationsritningar skickar CAD/BIM-specialist kvittens till projektledare och 
leverantör. 

Controllern, projektledaren, kundansvarig och fastighetsansvarig bestämmer 
gemensamt hur dessa kostnader och arvoden under garantitiden efter att projektet 
avslutats i Agresso ska hanteras. De alternativa lösningarna återfinns på Intranätet.  

Ekonomiskt avslut 

Slutredovisning av projekt 

I projektets uppföljning i Locumportalen finns en länk till Projektledaravslut. Där 
matas projektets totala slutkostnad, underlag för nyckeltalsberäkningar och 
resultat från projekt- och lokalmätningar in samt om ”Utvärderingsrapporten” är 
klar. Då projektledaren fyllt i uppgifterna och tryckt på knappen Projektavslut 
skickas ett mail till kundansvarig och fastighetsansvarig som kompletterar med 
avskrivningar och avslutar sedan projektet i Agresso. 
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Mallar och checklistor för Överlämnande och avslut 

Namn på mall / checklista Obligatorisk mall / 
checklista 

Mall / checklista 
återfinns i 

Överlämnande av projekt Nej Intranätet 

Funktionsgenomgång Nej Intranätet 

Projektmätning Ja Intranätet 

Lokalmätning Ja Intranätet 

Kvittenslista över 
driftinstruktioner och 
relationshandlingar 

Nej Intranätet 

Slutredovisning av projekt Ja Intranätet 
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LOC 
Projektnr. 

1
Projektledare: 
Projektområdeschef: 

Upprättad: 2015-05-13
Senast uppdaterad: 2015-05-13

Locums egenkontroll byggprojektledning - Ersättningsinvesteringar
Locums projektledare är kvalitets- och miljöansvarig för projektet.

Projektledaren ansvarar för upprättande och revidering av denna egenkontroll.

Aktivitet Hänvisning/Mall Anteckning Motivering 
avsteg

U
tf

ö
rt

 (
x
)

E
j 
a
k
tu

e
ll
t 

(X
)

Uppdragsgenomgång med projektägare samt ev. hyresgäst. 
Projektägaren är sammankallande

Mall "Projektplan"  Projektägaren är vanligtvis  kundchef, 
kundansvarig eller fastighetsansvarig

Genomförd:

Programavtal/investeringsbeslut för programskedet är 
upprättat av projektägaren och undertecknat
Hyresavtal och projektavtal/ investeringsbeslut för 
genomförandeskedet är upprättat av projektägaren och 
undertecknat
Genomföra genomgång av projektförutsättningar med 
Locums specialister gällande riktlinjer, styrande dokument och 
mål. 

Redovisas i projektplan under punkten projektförutsättningar. 
Kontakta miljö- och energicontroller, lokalutvecklare, 
CAD/BIM- och teknikspecialister. För brand kontakta 
brandkonsult.

Projektplan Mall "Projektplan" Upprättad:

Organisationsplan Upprättad:
Utse Bas-P Delegation ingår i beställningsmallen Namn på BAS-P:

Kontakta och utse specialister från Locum Redovisas i organisationsplan. Kontakta miljö- och 
energicontroller, lokalutveckling-, CAD/BIM- och teknik-
specialister. För brand kontakta brandkonsult.

Upphandla/avropa projektörer samt övriga resurser enligt 
upphandlingsprocessen

Mallar enligt upphandlingsprocessen. Avstämning budget och 
konkritisering av uppdrag

Kontakt med projekt/kundområdets kommunikatör

Upprätta huvudtidplan Upprättad:

Arbetsmiljöplan Se Arbetsmiljöverkets hemsida Upprättad:

Myndighetskontakter Vilka myndigheter behöver 
kontaktas:

Riskhantering (inkl. miljöbedömning) Mall "Riskhanteringsplan" Upprättad:

Upprätta projektkalkyl för programskedet Mall "Projektkalkyl" Upprättad:
Inriktningsbeslut/Beslut om program Beslutad:
Skriv in budget och medelsbehov för programskedet i 
Locumportalen

Locumportalen Genomfört:

Upprätta projektkalkyl för genomförandeskedet Mall "Projektkalkyl" Upprättad:
Genomförandebeslut Beslutad:
Skriv in budget och medelsbehov för genomförandeskedet i 
Locumportalen

Locumportalen Genomfört:

Bedömning av miljöaspekter i projektet Kontakta Locums miljöcontroller Kontakt upprättad med:

Genomförd 
och 

diarieförd:
Nästa 

avstämning:  

LCC-kalkylering upprättad Kontakta Locums energicontroller Daterad:
Miljöinventering  upprättad Kontakta Locums miljöcontroller Daterad:
Miljöprogram upprättad Kontakta Locums miljöcontroller Daterad:
Brandskyddsbeskrivning Kontakta Locums brandkonsulter. Vid behov och för samtliga 

projekt över totalt 5 milj kr
Daterad:

Brandritningar Kontakta Locums brandkonsulter. Vid behov och för samtliga 
projekt över totalt 5 milj kr

Daterad:

Utse Bas-U Delegation ingår i beställningsmallen Namn på BAS-U:

Myndighetsfrågor Ansökan skickad till:

Projektplan Senast 
reviderad:

Ekonomistyrningstyrning inkl slutkostnadsprognos och 
prognos för medelsbehov

Locumportalen Senast 
reviderad:

Huvudtidplan Senast 
reviderad:

Organisationsplan Senast 
reviderad:

Arbetsmiljöplan Se Arbetsmiljöverkets hemsida Senast 
reviderad:

Riskhantering Senast 
reviderad:

Gränsdragningslista ska undertecknas av vårdgivaren och 
kundansvarig

Kontakta lokalutvecklare. all finns. Daterad:

Godkännande av Programhandling/planlösning från 
projektägaren

För samtliga projekt över totalt 5 milj kr eller vid behov Daterad:

Godkännande av Programhandling/planlösnin från hyresgäst Underskrift från hyresgäster samt fackliga representanter. För 
samtliga projekt över totalt 5 milj kr eller vid behov

Daterad:

Beslutsunderlag för investeringsbeslut (genomförandebeslut) 
överlämnat till projektägaren

Projektkalkyl samt Programhandling Daterad:

Genomförd 
och 

diarieförd:
Nästa 

avstämning:  

Utbildning av installationer som berör t.ex. hyresgästen, 
drift/FM o.s.v.
Garantitider skickas till CAD/BIM-specialist
Överlämnande till projektägaren och driftcontroller Mall "Överlämnande av projekt". Mall "Kvittenslista för 

driftinstruktioner och relationshandlingar" för överlämnande 
till driftcontroller.

Leverantörsbedömning Se upphandlingshandbok
Erfarenhetsåterföringsmöte med projektdeltagare Genomförd: 

Projektmätning Mall finns. Resultatet registreras i Locumportalen Endast 94-
96 projekt.

Digitala relationshandlingar samt drift- och 
underhållsinstruktioner skickas till CAD/BIM-specialist

Se "Kvittenslista för driftinstruktioner och relationshandlingar". 
En kvittens per diciplin.

Projektet diariefört

Projektdokumentationen överförad till projektets plats i 
Advantum och projektet avslutat på extern projektplats
Projektavslut i Locumportalen

Projektavstämning med projektområdeschef Genomgång av egenkontroll samt projektplan. 
Projektledaren bokar projektavstämning

Datum 

Signatur:

Ö
V

E
R

L
Ä

M
N

A
N

D
E

 O
C

H
 A

V
S

L
U

T

Miljö & Energi 

Organisation & Kommunikation

Tidsplanering

Under varje projektskede ska uppföljning ske av följande punkter:

Ekonomi

Myndigheter

Arbetsmiljö

Projektavstämning med projektområdeschef Genomgång av egenkontroll samt projektplan. 
Projektledaren bokar projektavstämning

Överlämnande efter programskede

Signatur:

P
R

O
J
E

K
T

P
L

A
N

E
R

IN
G

P
R

O
J
E

K
T

S
T

Y
R

N
IN

G
/U

P
P

F
Ö

L
J
N

IN
G



 73 

Bilaga	  8.4	  

 
 
 
 

Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR 

Box 17201 Östgötagatan 12 Växel 08-123 170 00 Central 08-694 72 10 www.locum.se 556438-7909 

104 62 Stockholm Stockholm    E-post Elsa.Enigk@locum.se Bolagets säte: 

     Stockholm 
 

 
 
 PROJEKTPLAN 1(3) 
  
 2015-05-13 LOC  

Projektavdelningen 
Projektledare 
Elsa Enigk 

 
Projektnr:  

Projektplan 

 

 
 
1 Omfattning ........................................................................................... 3 
1.1 Bakgrund.............................................................................................. 3 
1.2 Målsättning med projektet ................................................................... 3 
1.2.1 Effektmål - övergripande mål .............................................................. 3 
1.2.2 Projektmål – huvudmål och delmål ..................................................... 3 
1.2.3 Kvalitets- och miljömål ....................................................................... 3 
1.3 Projektförutsättningar, krav och avgränsningar................................... 3 
1.4 Projektets genomförande ..................................................................... 3 
1.5 Sidoprojekt och samordning ................................................................ 3 
1.6 BIM...................................................................................................... 3 
1.7 Viktning av styrande kriterier .............................................................. 3 
2 Projektorganisation .............................................................................. 3 
3 Kommunikation ................................................................................... 3 
3.1 Kommunikationsplan........................................................................... 3 
3.2 Möten ................................................................................................... 3 
3.3 Rapportering ........................................................................................ 3 
3.4 Dokumenthantering ............................................................................. 3 
4 Ekonomi............................................................................................... 3 
4.1 Kalkyl och budget – definiera kostnadsramen..................................... 3 
4.1.1 Kalkyl................................................................................................... 3 
4.1.2 Budget .................................................................................................. 3 
4.2 Ekonomistyrning - att hålla kostnadsramen......................................... 3 
4.2.1 Programändring/projektförändring (budgetändring) ........................... 3 
4.2.2 Prognosarbetet ..................................................................................... 3 
4.2.3 Ekonomiavstämning och ekonomimöten............................................. 3 
5 Tidsplanering ....................................................................................... 3 
6 Myndigheter......................................................................................... 3 
7 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö ............................................................ 3 
7.1 Kvalitets- och miljöstyrning - leverantörer.......................................... 3 
7.2 Arbetsmiljö .......................................................................................... 3 
8 Riskhantering ....................................................................................... 3 
9 Överlämnande och erfarenhetsåterföring............................................. 3 
9.1 Överlämnande...................................................................................... 3 
9.2 Erfarenhetsåterföring ........................................................................... 3 
10 Övrigt ................................................................................................... 3 
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LOCUM AB PROJEKTPLAN 8(9) 
  
Projektavdelningen  LOC  
Projektledare  
  

 
Projektnr:  
 
 
 

 

 

 

 

 

8. Riskhantering  
I projekt sker ett löpande riskhanteringsarbete i enlighet med ISO 31 000. 
Med detta menas att risker: 

• Identifieras 
• Analyseras 
• Utvärderas 
• Behandlas (i den mån det behövs) 

Riskhanteringsarbetet påbörjas i samband med att ett projekt startar. 
Därefter vidtar ett kontinuerligt identifierings-, analys- och 
behandlingsarbete.  
Beskriv hur riskhanteringsarbetet kommer att bedrivas och organiseras. 

Hur kommer uppföljning och rapportering av projektets risker att ske? I 

vilka forum kommer överlämning av risker till andra aktörer att ske. T.ex. 

till vårdgivare, andre projekt eller annan verksamhet inom sjukhuset som 

berörs av riskerna identifierade i projektet. Kommer projektet ha en 

riskkoordinator? 

 Text... 
 
9. Överlämnande och erfarenhetsåterföring  
 
9.1. Överlämnande  

Efter färdigställande av entreprenaden hålls ett överlämnande möte med 
kundansvarig, fastighetsansvarig och driftcontroller. Överlämnande mötet 
dokumenteras i protokoll ”Överlämnande av projekt” .Överlämnandet av 
dokumentation och driftinstruktioner dokumenteras i ”Kvittenslista över 
driftinstruktioner och relationshandlingar. 
 
Projektmätning aktuell Ja  När:  Nej  

Beskriv hur överlämning till hyresgästen (av tekniska system) kommer att 

ske? När kommer projektmätning och lokalutvärdering att ske?  

Vilka entreprenörer och ev. konsulter skall vara med vid genomgång av de 

tekniska systemen med hyresgästen respektive driftentreprenör.   

                   Text... 
 
9.2. Erfarenhetsåterföring  

Beskriv hur erfarenhetsåterföring under och efter avslutat projekt 

kommer att ske.  

Text... 
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Hårddisk:Users:Elsa:Desktop:Exjobb:Arbetsdokument Locum:Projektmätning.xlsx 1(2)

Datum:

Projektnr:

Projektnamn:

A

Behovsanalys och förstudie
Är du nöjd med hur de tidiga skedena av projektet fungerade?
Exempelvis: Delaktighet/ansvar,vårduppdrag, samarbete med Locums medarbetare, 

arbetsmetod, alternativa lösningar etc.

B

Programarbetet
Är du nöjd med hur programarbetet fungerade i projektet?
T ex: Samarbetet med Locums medarbetare, samarbetet med konsulter t.ex. 

arkitekt, el- och vvs-konsulter, kommunikation, arbetsmetod, alternativa lösningar, 

gränsdragning mellan kund och Locum etc.

C

Projektering, genomförande och överlämnande
Är du nöjd med hur projektering, genomförande och överlämnande av projektet 
fungerade?
Exempelvis: Samarbetet med Locums medarbetare, hantering av ev. 

projektförändringar, samarbetet med entreprenören, inflyttningen etc.

D

Projektdeltagande
Har projektdeltagandet och engagemanget varit bra i projektet?
Exempelvis: Har personalen haft tillräckligt mycket tid avsatt? Har t.ex.projektledare, 

kundansvarig, arkitekt eller hyresgästansvarig bytts ut under projektets gång?

E
Ekonomisk insyn
Upplever du att du har haft tillräcklig insyn i ekonomin för projektet?

F
Tidsplanering
Har projektledningen lyckats med tidsplanering och tidshållning i projektet med 
hänsyn till projektets förutsättningar?

G
Överlämnande av lokalerna
Upplever du att samtliga anmärkningar på entreprenaden var klara vid 
överlämnandet av lokalerna?

H
Totalbedömning
Totalbedömning: Är du nöjd med genomförandet av projektet?

Mall skapad: 2011-06-10. Mall senast ändrad:  

Projektmätning

Vilken av frågorna (A-H) 
är viktigast för dig? Välj 
ut de 2 viktigaste och 
sätt ett kryss nedan.

Inte 
aktuellt

0

Kommentarer:

12345

INSTRUKTION LOCUM: Registrera resultatet i portalen på aktuellt projekt. 

Kommentarer:

Kryssfrågor (X) på en skala från 5 till 0.

5= Stämmer mycket bra, till 0= Stämmer inte alls.

Är det något annat du vill tillägga?

Kommentarer:

Kommentarer:

Kommentarer:

Kommentarer:

Kommentarer:

Kommentarer:
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Hårddisk:Users:Elsa:Desktop:Exjobb:Arbetsdokument Locum:Lokalmätning.xlsx 1(2)

Datum:

Projektnr:

Projektnamn:

A

Behov och mål
Hur väl överensstämmer projektets slutresultat med dokumenterade behov och 
mål från Behovsanalysen?

B

Funktionssamband
Är du nöjd med funktionssambanden, enligt överenskommelse i 
programghandling (exempelvis RFP), inom de nya/ombyggda lokalerna?
Flöden i och mellan exempelvis: Patientutrymmen, personalutrymmen, 
administration, varuhantering (förråd/läkemedel/tvätt/ avfall),  
kök/pentry/pausrum.

C

Arbetsmiljö
Fungerar de nya/ombyggda lokalerna bra ur ett arbetsmiljö-perspektiv? 
Exempelvis föreskrifter avseende: Patientutrymmen, personal-utrymmen, 
administration, varuhantering, (förråd/läkemedel/ tvätt/ avfall), 
kök/pentry/pausrum, ljus, dagsljus, belysning.

D

Utformning och design
Hur överensstämmer dina förväntningar avseende de nya/ombyggda lokalerna 
med resultatet?
Lokalernas karaktär, färgsättning, inredning, utrustning, möbler, skyltning etc.

E

Totalbedömning - ändamålsenliga lokaler
Har projektgruppen enligt detta projekts mål och förutsättningar lyckats att 
skapa ändamålsenliga lokaler? (Ett genomsnitt av A-D)

Mall skapad: 2011-06-10. Mall senast ändrad: 2011-09-02

Följande personer har deltagit vid Lokalmätning:

Lokalmätning

Vilken av frågorna (A-D) är 
viktigast för dig? Välj ut de 

2 viktigaste och sätt ett 
kryss nedan.

Inte 
aktuellt

0

Kommentarer:

12345

INSTRUKTION LOCUM:

Registrera resultatet i portalen på aktuellt projekt. 

Kryssfrågor (X) på en skala från 5 till 0.

5= Stämmer mycket bra, till 0= Stämmer inte alls.

Har det framkommit behov av nya funktioner? (Om behov finns kan en ny Behovsanalys inledas, kontakta kundansvarig.)

Kommentarer:

Kommentarer:

Kommentarer:
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DSAB, organisation 
Rune Fagerlund, lokalstrateg, rune.fagerlund@ds.se 
Uppdrag enligt delegation av VD. 
Ansvarar för den strategiska planeringen av lokaler vid DSAB. Är DSAB:s representant i lokalfrågor 
och har DSAB mandat. Lokalstrateg behöver vara välinformerad om vad som pågår, kallas till möten 
när det handlar om vägval, ställningstaganden, information etc. 
 
Beslut om utredningar, behovsanalyser, förstudier, program, projektering tas via lokalstrateg. 
 
Tecknar hyresavtal samt övriga avtal relaterade till lokal- och fastighetsfrågor. 
 
Karin Hassler, lokalplanerare, karin.hassler@ds.se 
Representerar DSAB i bygg- och lokalfrågor gentemot sjukhusets verksamheter, Locum, 
driftentreprenör och andra aktörer t.ex. arkitekter, projektledare. Handlägger försörjningsfrågor 
kopplade till bygg- och lokaler. Evakuering och flyttfrågor. Administrerar hyresprojekt och tilläggsavtal. 
Lokalplanerare samarbetar och samråder med lokalstrateg i bygg- och lokalfrågor. 
 
Övrig organisation, v v se kundgruppens kundplan: T:\6 Kund- och Fastighetsavdelningen\4 KO DS 
NtS\4 Kund\Kundplan\DSAB-aktuell\Kundplan DSAB aktuell.pptx 

Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring sker kontinuerligt och tas upp på projektgruppsmöte samt objektsmöte. Se 
bilaga 1 till denna lathund. Med fördel kan man också ha rubriken erfarenhetsåterföring i 
projekteringsmötes- och byggmötesprotokoll. 
 

Fastighetsnät 
• Locum äger fastighetsnätet, vilket innebär att SLL IT bara ansvarar för den aktiva utrustningen, 

det vill säga switchar och routrar mm. 
• Locum står för fiber från TDK-c rum till TDK-rum/patchpanel. Även kabel från datauttag in till TDK-

rum.  
• Stamnät skall vara redundant till varje TDK-rum samt vid behov även spridningsnät. 
• Patchkablar ska ej ingå i entreprenaden. Däremot ska kostnaden ingå i projektet. SLL IT, Håkan 

Andersson, köper in 5 m kablar, levererar och inkopplar. 
• Fiber ska vara av typen blåsfiber, 4-tubrör. Blåser ett rör. Fiber skall projekteras i samråd med 

SLL IT 
•  Installation av fastighetsnät under 20 basbelopp, ca 900 tkr ska utföras av ramavtalad 

entreprenör, dvs sidoentreprenad. 
•  Installation av fastighetsnät över 20 basbelopp, ca 900 tkr, ska upphandlas genom förenklad 

upphandling som underentreprenad alternativt som sidoentreprenad. Det är då viktigt att vi tar 
hjälp avLocums  nätadmin för att kontrollera att entreprenaden blir rätt utförd. 

• Vid arbeten med mindre än ca 10 uttag kan vi ropa av ramavtalad entreprenör, nr 1, direkt.  
• Vid arbeten med fler än ca 10 uttag bör vi göra förnyad konkurrensutsättning mellan de  

ramavtalade entreprenörerna. Detta kan Locums nätadmin hjälpa oss med.  
• Locums nätadmin hjälper också till att granska de handlingar som vi projekterar. 
• I serviceavtalet med våra ramavtalade entreprenörer har vi á-pris på bl.a. installation av uttag. Där 

har vi satt en övre gräns på 10 uttagsgrupper, arbetsplatser, det vill säga ca 30 uttag. Vid dessa 
tillfällen, dvs arbeten med färre uttagsgrupper än 10 st, vi med fördel beställa installationerna 
genom nätadministrationen. Vid installationer över 10 st uttag får vi klart bättre priser om vi på nytt 
går ut med en förfrågan till våra fyra ramavtalade entreprenörer. Det är en fördel om vår 
ramavtalade elkonsult utför denna projektering.   

• Locums nätadministration nås på 08-123 172 00 kontaktas för projektering, granskning av 
handlingar och hjälp med upphandling av entreprenör. 

Färgsättning    
Fasadplåtar: 
Kulör nr för den gröna: NCS 7020-B30G, Pulverlackade, med glanstal 50-60 (halvblank) 
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Bilaga 1, erfarenhetsåterföring 
 
• Vid arbete i höghuset, hus 19 och 20, ska vi vara uppmärksamma på avstängningsventiler 

och schakter mm. Vi bör lägga in installation av avstängningsventiler i projektet. 

 

• I hus 39, plan 2, förekommer en blå matta som innehåller asbest, framförallt ligger denna 
matta på WC. 

 
• I brandcellsgränser i hus 38-42 förekommer asbest, dock inte i alla väggar. Detta måste 

beaktas i pågående och kommande projekt. Ovanför brandcellsdörrar i hus 38-42 ska alltid 

antas att där förekommer asbest. Frågan tas upp på nytt vid nästa möte. 

  
• Asbest förekommer i alla fönsterapparater i hus 38-42. 

 
• Daniel informerar att det finns en miljöinventering gjord för byggnaderna 38-42. 

 
• Håkan informerar att vi måste gjuta igen gamla genomföringar i bjälklag för 

spillvattenledningar. De får alltså inte stå öppna ovan undertak. 

 
•Inre laget gipsskiva ska generellt bytas mot OSB-skiva. Detta för att underlätta infästningar i 

vägg. Kortlingar blir därför ej nödvändiga. 
 

•Perlatorer ska installeras på alla tvättställs- och köksblandare. Dessutom ska duschblandare 

förses med flödesbegränsare. 

 

• Vi ska bara ha golvstående WC-stolar i fortsättningen. Detta beroende på att 

befolkningen blir mer och mer korpulent. Vägghängda klarar helt enkelt inte lasten från 

alltför tunga personer. 

 

• Locum tillverkar ID-kort åt konsulter som rör sig mycket på sjukhusen. Kontakta Carola 

Buretorp. 

 

• En bra idé är att låta besiktningsmännen granska ritningarna innan byggstart. Det blir inte 

märkbart dyrare, då de ändå måste läsa in sig på ritningarna inför besiktningen. Dessutom 

minimeras risken för obehagliga ätor senare. 

 

• Snålspolande toaletter skall ej användas. De orsakar stopp i äldre avloppsledningar. 

 

• Håkan informerar att det är fasta kv-värden på alla radiatorer i höghuset, hus 19 och 20. 

VVS-projektör ska alltid ta kontakt med Qsec för information av systemet. Qsec ska alltid 

utföra injustering av systemet. 

 

• När det gäller styrinstallationer som har med magnetkameror att göra och då menar jag 

kyla och ventilation så skall dessa separeras från fastighetens övriga styrinstallationer dvs 

ett eget apparatskåp och där Locums krav inte självklart behöver följas. Som det har varit 

bakåt i tiden så har dessa installationer många gånger vävts in i ”våra” styrsystem tex 

progammerats in i en PLC som styr värmen i fastigheten och skapar då problem vad det 

gäller driftansvar, ägande mm. Det händer ju rätt frekvent att det pågår arbeten i våra 


