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Sammanfattning 

Kunskap har kommit att bli ansedd som en strategiskt viktig tillgång för organisationer. I 

projektbaserade organisationer där projekt bedrivs fristående har problem med att 

systematiskt integrera ett arbete med kunskapsöverföring identifierats. Projekt kan beskrivas 

som fristående organisationer utan historia vilket medför att kunskap inom projektet måste 

skapas under projektets gång om den inte inhämtas utifrån.   

Denna studie adresserar utmaningen med att bedriva en effektiv kunskapsöverföring inom 

organisationer. Då många satsningar på kunskapsöverföring misslyckas syftar denna studie 

därför till att undersöka hur kunskapsöverföring kan bli en integrerad del av en projektbaserad 

organisation. 

För att uppfylla syftet med studien har en fallstudie genomförts på Försvarets Materielverk i 

Stockholm. I studien har processen för kunskapsöverföring analyserats där de ingående 

delarna i processen identifierats. Vidare har även de faktorer som påverkar integrering av ett 

bredare arbete med kunskapsöverföring identifierats. Utifrån processen för 

kunskapsöverföring och dess påverkande faktorer har en strategi för arbetet med 

kunskapsöverföring inom en projektbaserad organisation presenterats. Det empiriska 

materialet har inhämtats via intervjuer, en enkätundersökning samt interna dokument. 

Resultatet från den empiriska datainsamlingen visar att det är flera parametrar som måste 

samverka med varandra för att kunskapsöverföring ska bli en integrerad del av en 

projektbaserad organisation. Inom den studerade organisationen ses barriärer som förhindrar 

effektivt tillvaratagande, distribuering, lagring och återvinning av kunskap. För att hantera 

dessa barriärer och möjliggöra en utveckling av kunskapsöverföringen inom organisationen 

ges följande rekommendationer till organisationsledningen: 

 Styrning för kunskapsöverföring från organisationsledningen för att uppnå ett 

systematiskt arbete med kunskapsöverföring i organisationens projekt. 

 Skapa funktionella förutsättningar i projekt för att utgöra en grund för hur arbetet med 

kunskapsöverföring ska bedrivas 

 Arbeta långsiktigt då en förändringsprocess är tidskrävande 

Nyckelord: Kunskapsöverföring, Förändringsledning, Projektbaserade organisationer 
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Abstract 

Knowledge has in recent years become considered as a strategically important asset for 

organizations. In project-based organizations, a problem with a systematic integration of 

knowledge management has been identified. Projects can be described as separate 

organizations without history, which means that knowledge must be created within the project 

if it is not acquired from the outside. This study addresses the challenge with conducting 

effective knowledge management within organizations. As many efforts in knowledge 

management fail, the aim of this study is therefore to investigate how knowledge management 

can become an integrated process of a project-based organization. 

 

In order to fulfill the purpose of the study, a case study at the Swedish Defense Materiel 

Administration has been conducted. The study has analyzed the process of knowledge 

transfer, where the components of the process have been identified. Furthermore, factors 

affecting the integration of a broader work with Knowledge Management have been 

identified. Based on the process of Knowledge Management, together with the factors 

affecting the process, a strategy for working with Knowledge Management in a project-based 

organization has been presented. The empirical material is gathered through interviews, a 

survey and internal documents. The result shows that there are several parameters that must 

interact in order for Knowledge Management to become an integrated process in a project-

based organization. Within the studied organization, barriers that prevent effective 

acquisition, distribution, storage and retrieval of knowledge, are identified. To address these 

barriers and enable development of the Knowledge Management process within the 

organization, the following recommendations are given to the management of the 

organization. 

 Governance for Knowledge Management from organizational management in order to 

achieve a systematic approach to Knowledge Management within the projects. 

 Create functional prerequisites in order to provide a basis for how the Knowledge 

Management process is to be conducted. 

 Work with a long-term perspective, as change processes takes time. 

 

Key-words: Knowledge Management, Change Management, Project-based organizations 
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1. Introduktion 

Det inledande kapitlet syftar till att beskriva bakgrunden till de problem som denna studie 

ämnar undersöka. Vidare ges en kort beskrivning av fallstudiens objekt samt hur denna 

organisation exponeras för det generella problemområdet. Avslutningsvis presenteras 

studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Samhället vi lever i har förvandlats till ett kunskapssamhälle där kunskap spelar en viktig roll 

i konkurrensen mellan företag och individer (Nonaka, 1994; Johnsson, 2012). Vidare anses 

det av flera författare att kunskapsöverföring är den enskilt viktigaste utmaningen för alla 

organisationer både för att styrka att kunskap stannar inom organisationen och att ny kunskap 

kan utvecklas (Newell et al., 2009; Johnsson, 2012). Kunskap kan karakteriseras som unik 

och originell vilket medför att den ses som en strategisk tillgång då det är svårt för 

konkurrenter att kopiera kunskap inom en organisation (Cabrera & Cabrera, 2002). 

Allt fler organisationer bedriver sin verksamhet i projektform och forskningen på området 

visar att denna typ av organisationer ofta har problem med att systematiskt integrera kunskap 

och erfarenheter från olika projekt till organisationens totala kunskapsbas (Thiry & Deguire, 

2007; Schindler & Eppler, 2003). Projekt kan ses som tillfälliga organisationer som enbart 

finns under tiden för projektets gång. På grund av att projekt ofta består av individer med 

olika erfarenheter och kunskap kan projekt ses som en källa för ny kunskap. Enligt Nonaka 

(1994) skapas kunskap hos individerna i en organisation medan organisationen i sin helhet 

bidrar med att förstärka och artikulera kunskap, vilket betyder att den görs tillgänglig för 

andra. Vidare är det viktigt att den kunskap som bildas i ett projekt förmedlas så att den kan 

användas i nästa projekt. En anledning till att kunskapsöverföring är viktig i projektbaserade 

organisationer är att det inte finns något organisatoriskt minne, det vill säga slutförvar av 

kunskap, i projekt (Nelson & Winter 1982). Till skillnad från en projektorganisation så har en 

traditionell linjeorganisation inget slutdatum och en stor del av den kunskap som bildas 

stannar därför inom organisationen då den kontinuerligt omsätts i den dagliga verksamheten. I 

ett projekt bildas kunskap under projektets gång, men om kunskap inte sprids utanför 

projekten ökar inte organisationens totala kunskap. Ett projekt har ingen historia och ingen 

framtid utan den kunskap som finns inom projektet måste skapas under projektets gång om 

den inte går att inhämta utifrån (Björkegren, 1999). Ett effektivare arbete med 

kunskapsöverföring medför att nystartade projekt inte behöver ”uppfinna hjulet igen” utan 

kan ta till sig erfarenheter och kunskap från tidigare projekt (Jonsson, 2012).  

1.1 Tidigare studier inom kunskapsöverföring i projektbaserade 
organisationer 
Många anser att det är svårt att överföra kunskap från projekt på grund av projektens olika 

utformning och syfte. Trots detta visar flera studier på att det finns kunskap i projekt av olika 

utformning som fortfarande är värdefull och kan överföras. Björkegren (1999) påpekar att 

individers roll i ett projekt kan omfatta liknande arbetsuppgifter i andra projekt av olika 

karaktär. Detta styrks också av Carrillo et al. (2011)  som har genomfört en studie där 

dokumentation från projekt med olika karaktär har analyserats med ett Data Mining verktyg. 

Data mining är ett verktyg för att hitta mönster i texter och på så sätt identifiera gemensamma 

budskap. Carrillo et al. (2011) studie visade att trots att projekten hade olika karaktär och 

syfte fanns det problem och lösningar inom projekten som var gemensamma för samtliga 
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projekt. Detta visar på att även om projekt har olika karaktär och innehåll så finns det kunskap 

och erfarenhet från tidigare projekt som kan vara till nytta i andra projekt. 

Den tidigare forskningen inom området Knowledge Management har huvudsakligen fokuserat 

på kunskapsöverföring som en process, men inte på hur den kan bli en integrerad del av en 

organisation (Jonsson, 2012). Forskningen på området har haft ett ensidigt perspektiv och 

saknat utveckling av hur arbetssätt relaterade till kunskapsöverföring kan integreras och få 

lärandet inom organisationen att öka (Jonsson, 2012). Vidare har få studier genomförts på hur 

kunskap skapad i projekt kan tillvaratas och spridas inom projektbaserade organisationer. 

De tidigare studier som genomförts inom området för kunskapsöverföring i projektbaserade 

organisationer visar dock på den komplexitet som råder vid överföring av kunskap mellan 

projekt (Ajmal & Koskinen, 2008; Sandhu & Naaranoja, 2009, Sokhanvar, et al., 2014; 

Björkegren, 1999). Komplexiteten uppstår i och med att projekten är unika och att miljöerna i 

olika projekt skiljer sig åt (Sandhu & Naaranoja, 2009, Sokhanvar, et al., 2014; Björkegren, 

1999). Dessa studier visar på att organisationskulturen har en stor inverkan på 

kunskapsöverföringen inom organisationen skall fungera effektivt. Att organisationen har en 

kultur som faciliteter kunskapsöverföring gynnar kunskapsöverföringsprocessen (Ajmal & 

Koskinen, 2008; Sandhu & Naaranoja, 2009). Trots att det finns en stor komplexitet i att 

överföra kunskap i projektbaserade organisationer till följd av projektens unika egenskaper 

visar tidigare studier att det finns en stor efterfrågan på att ta del av kunskap och erfarenheter 

från tidigare projekt (Ajmal & Koskinen, 2008; Sandhu & Naaranoja, 2009, Sokhanvar, et al., 

2014; Björkegren, 1999). Att få studier är genomförda och efterfrågan på att ta del av 

erfarenheter från andra projekt påvisar vikten av vidare forskning inom området. 

1.2 Problemformulering 
Trots tydliga bevis för de fördelar en effektiv kunskapsöverföring medför är det idag få 

organisationer som har en effektiv kunskapsöverföring (Jonsson, 2012). För att få en större 

förståelse för kunskapsöverföring inom projektbaserade organisationer har Försvarets 

Materielverk (FMV) valts som objekt för en fallstudie. Inom FMV bedrivs årligen runt 1400 

projekt vilket medför att organisationen kan beskrivas som en projektbaserad organisation. 

Vidare kan FMV anses vara en kunskapsintensiv organisation då kunskap om anskaffning och 

logistik av försvarsmateriel är organisationens kärnkompetens. Trots flera tydliga faktorer 

som tydliggör vikten av en fungerande kunskapsöverföring inom organisationen finns det idag 

stora brister i kunskapsöverföring mellan projekten (Salah, 2012). Den största delen av de 

projekt som idag bedrivs inom FMV kan ses som helt fristående från varandra vilket innebär 

att det kan bedrivas projekt som innehåller liknande element parallellt med varandra (Salah, 

2012). Att projekten bedrivs fristående resulterar i en ineffektivitet inom projekten och i 

organisationen i sin helhet då resurser spenderas på aktiviteter som måste upprepas på nytt i 

varje projekt.  

Att ta med sig kunskap från ett projekt till ett annat bidrar till att en organisations resurser 

används på ett effektivare sätt då erfarenheter från andra projekt kan användas som referens. 

Detta bidrar inte bara till tids- och resurssparande utan också att framtida projekt kan nå en 

högre kvalitét (Björkegren, 1999).  Om organisationer inte har ett uttalat arbetssätt för 

kunskapsöverföring innebär det att resurser läggs på icke värdeskapande aktiviteter då misstag 

upprepas och uppstarten av nya projekt blir ineffektiv. Vidare leder en icke fungerande 
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kunskapsöverföring till att ny kunskap inom organisationen blir svårare att utveckla och 

organisationens totala kunskap inte utvidgas.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Då få organisationer har ett uttalat arbetssätt för kunskapsöverföring syftar denna studie till att 

undersöka hur kunskapsöverföring kan bli en integrerad del av en projektbaserad 

organisation. Detta genom att använda teorier inom förändringsarbete och koppla samman 

dessa med teorier inom kunskapsöverföring och identifiera de faktorer som påverkar att 

kunskapsöverföring blir en integrerad del inom organisationen. När de faktorer som påverkar 

integreringen av kunskapsöverföring har identifierats kommer en strategi för att hantera dessa 

faktorer att formuleras. Detta för att skapa en förståelse för vilka parametrar som påverkar 

integrationen av kunskapsöverföring som process inom organisationen. Slutligen kommer 

rekommendationer ges för hur ledningen i en projektbaserad organisation kan arbeta för att 

integrera kunskapsöverföring inom organisationen. 

För att uppfylla syftet med studien har en övergripande frågeställning formulerats. Denna 

lyder: 

Hur blir kunskapsöverföring en integrerad del av en projektbaserad organisation? 

Den primära frågeställningen bryts sedan ned i delfrågor för att specificera vad studien 

kommer att undersöka. Den första delfrågan är utformad för att undersöka hur arbetet med 

kunskapsöverföring bedrivs inom en organisation. Detta för att utgöra grunden i en 

nulägesanalys av hur den studerade organisationen, FMV, arbetar med kunskapsöverföring 

idag. Den första delfrågan lyder:  

F1: Hur bedrivs arbetet med kunskapsöverföring inom en projektbaserad organisation? 

Den andra delfrågan är utformad för att besvara vilka faktorer som påverkar att 

kunskapsöverföringsprocessen blir en integrerad del av verksamheten. Denna fråga undersöks 

utifrån den nulägesanalys som genomförs inom ramen för denna studie. Den andra delfrågan 

lyder:  

F2: Vilka faktorer påverkar att kunskapsöverföring blir en integrerad del i projekt? 

När de faktorer som påverkar integrationen av kunskapsöverföring som process inom 

organisationen har identifierats kommer valet av kunskapsöverföringsstrategi att undersökas, 

vilket leder till studiens sista delfråga: 

F3: Vilken kunskapsöverföringsstrategi passar en projektbaserad organisation? 

För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie genomförts på en projektbaserad 

organisation. Den forskningsmetod som har tillämpats under studien presenteras i kapitel 2. 

Metod.  
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1.4 Avgränsningar 
Då studien omfattas av en begränsad tidsram och behandlar ett komplext problem har vissa 

avgränsningar gjorts för att uppfylla syftet med studien. Denna studie kommer enbart att 

undersöka arbetet med intern kunskapsöverföring och inte hur kunskap inhämtas utanför 

organisationen. Vidare kommer enbart kunskapsöverföring mellan projekt att undersökas. 

Detta medför att det i studien förutsätts att ny kunskap skapas inom projekten, vilket innebär 

att processen för hur kunskap skapas inom projekt inte kommer studeras närmare. Inga andra 

delar av projektprocessen kommer att undersökas än de som är direkt kopplade till 

kunskapsöverföring. De typer av kunskap som kommer att undersökas i denna studie är 

projektorganisatorisk kunskap och teknisk kunskap. Projektorganisatorisk kunskap innefattar 

erfarenheter från till exempel projektplanering, budgetering, riskhantering samt andra typer av 

projektadministrativa områden.  Teknisk kunskap är den kunskap som direkt är kopplad till 

den produkt eller process som projektet behandlar (Björkegren, 1999). Studien är begränsad 

till en fallstudie på FMV och enheterna Marinförbandsmateriel och Strategiskt projekt: 

Gripenmed fallstudier på de största projekten samt dess ingående delprojekt inom dessa 

enheter. Detta innebär att kunskapsöverföring mellan FMV och dess kund Försvarsmakten 

(FM) inte kommer att analyseras. Vidare kommer problemet undersökas ur ett 

ledningsperspektiv och fokusera på de åtgärder organisationsledningen kan genomföra för att 

kunskapsöverföring ska bli en integrerad del i projektprocessen.  

Studien syftar inte till att utveckla den projektprocess som finns hos den studerade 

organisationen utan enbart undersöka hur kunskapsöverföring kan bli en del av den befintliga 

projektprocessen. Denna avgränsning medför att inga teorier om hur projektprocesser ska 

effektiviseras kommer att granskas. Utgångspunkten för denna studie är därför att använda 

den befintliga projektprocess som FMV arbetar med vid tidpunkten för studien.  
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1.5 Rapportens disposition 
Utifrån de frågeställningar som formulerats i studien görs en indelning i kapitlen för teori, 

resultat och analys samt slutsatser som syftar till att behandla varje delfråga för sig. 

Indelningen innebär att återkommande teman i dessa kapitel är (1) Kunskapsöverföring som 

process, (2) Påverkande faktorer för kunskapsöverföring samt (3) Strategier för 

kunskapsöverföring. Detta i enighet med de teman som respektive frågeställning behandlar. 

Från introduktionskapitlet i denna rapport rangeras respektive kapitel enligt nedanstående 

ordning. 

Kapitel 2) Metod. I detta kapitel presenteras den metod som har tillämpats för att besvara de 

frågeställningar som har formulerats i studien. Vidare ges en beskrivning av hur det teoretiska 

ramverket har skapats. Utöver detta ges en beskrivning av hur insamlingen av empiri och 

analys har genomförts. Avslutningsvis presenteras en diskussion om studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

Kapitel 3) Teoretiskt ramverk. I detta kapitel presenteras teorier relaterade till 

kunskapsöverföring och förändringsledning i organisationer Kapitlet är utformat för att 

behandla studiens delfrågor var för sig. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

teorin. Det som presenteras i denna sammanfattning utgör grunden för analysen av det 

empiriska materialet i studien. 

Kapitel 4) Organisationsbeskrivning. I detta kapitel ges en beskrivning av 

organisationen som har använts som fallstudie. Vidare ges en beskrivning av hur 

organisationens projektprocess ser ut samt en presentation av de projekt som analyserats. 

Kapitel 5) Resultat och analys. I detta kapitel presenteras resultat som framkommit i den 

genomförda fallstudien. Kapitlet är utformatför att behandla studiens delfrågor var för sig, 

vilket innebär att samma tematiska indelning som tidigare nämnts kommer att följas. Det 

resultat som presenteras analyseras kontinuerligt genom hela kapitlet.  

Kapitel 6) Slutsatser. I detta kapitel besvaras frågeställningarna. Vidare presenteras 

studiens teoretiska och empiriska bidrag. Avslutningsvis ges en beskrivning av studiens 

begränsningar samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver den forskningsmetod som har tillämpats för att genomföra studien. 

Mer specifikt innehåller kapitlet en beskrivning av hur insamlingen av primär och sekundär 

data har gått till, samt hur denna har analyserats. Avslutningsvis presenteras en beskrivning 

av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Studien har delats in i de fyra delprocesserna teori, empiri, analys och rapportering. Ett 

övergripande flödesschema av forskningsprocessen innehållandes de fyra huvuddelarna ses i 

Figur 1. Studiens uppdelning i fyra delprocesser. 

 

Figur 1. Studiens uppdelning i fyra delprocesser. 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur kunskapsöverföring kan bli en integrerad del av 

en projektbaserad organisation. För uppfylla studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt 

använts för analys och inhämtning av information. Ett kvalitativt tillvägagångssätt har valts 

eftersom de formulerade frågeställningarna är svåra att mäta och analysera ur ett kvantitativt 

perspektiv. Många av de studier som tidigare genomförts på området består av teorier om de 

effekter som ett aktivt arbete med kunskapsöverföring kan medföra. Dessa studier kommer att 

vara användbara i denna studie då de kan utgöra grunden för den empiriska fallstudie som 

kommer att genomföras. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) så karakteriseras analysenheten i 

denna typ av studie på ett sätt som innebär att fallstudier och intervjuer är lämpliga att 

använda för att öka studiens flexibilitet. För att uppfylla studiens syfte så har en fallstudie på 

FMV genomförts för att skapa förståelse för hur kunskapsöverföring kan bli en integrerad del 

av en projektbaserad organisation. 

2.1 Utveckling av det teoretiska ramverket 
För att kunna besvara de frågeställningar som formulerades i kapitel 1.3 Syfte och 

frågeställning så krävs ett teoretiskt ramverk som empiri- och analysarbetet baseras på. Det 

teoretiska ramverket i denna studie är baserat på forskning relaterad till de ämnen som är 

relevanta för studien. Mer specifikt innebär detta att litteratur som är kopplad till följande 

områden har analyseras: (1) Kunskapsöverföring som koncept och den terminologi och 

definitioner som hör till begreppet, (2) Påverkande faktorer för att kunskapsöverföring ska bli 

en integrerad del av en projektbaserad organisation samt (3) Strategier för 

kunskapsöverföring. Dessa tre områden har vävts samman och bör inte ses som tre fristående 

enheter inom studien då samtliga delar har varit relevanta för att besvara den övergripande 

frågeställningen för denna studie.  

Utvecklingen av det teoretiska ramverket har baserats på sekundära källor som har samlats in 

från i huvudsak tre vetenskapliga databaser och två sökmotorer för vetenskapliga 

publikationer. De sekundära källorna består av tidigare forskning inom områdena för 

förändringsledning och kunskapsöverföring. Källorna inom dessa områden består av böcker, 

tidigare publicerade studier inom respektive ämne, konferenshandlingar och andra 

vetenskapliga artiklar. Genomgång av dessa dokument har skett kontinuerligt genom hela 

studiens arbetsprocess. De sekundära källorna har hämtats från olika vetenskapliga databaser 

såsom Emerald Insight, JSTOR och Science Direct. Dessa databaser har gjorts tillgängliga 

genom Primo, KTH Biblioteket eller genom Google (standardsökningar samt Google 

Scholar). Se Tabell 1 för en beskrivning av de databaser och sökmotorer som har används i 

denna studie. En iterativ och semistrukturerad sökprocess baserad på de ämnen som 

presenterades i ovanstående stycke har använts för att hitta relevant information.  

De nyckelord som har använts vid sökandet av teori är följande: 

 Knowledge Management 

 Knowledge transfer 

 Change Management 

 Project based organizations 

 Organizational memory 
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Tabell 1. Databaser och sökverktyg för insamling av den teori som använts i studien. 

TJÄNST BESKRIVNING REFERENSTYP 
Primo KTH bibliotekets sökverktyg för 

tryckta upplagor och  

e-publikationer. 

Journaler, böcker, rapporter 

Science Direct Vetenskaplig databas täckandes 

journaler och bokkapitel inom flera 

forskningsområden. 

Journaler, bokkapitel 

Emerald Insight Akademiska journaler och böcker 

inom ledning, affärer, utbilning, 

sjukvård och ingenjörsvetenskap. 

Journaler, tidskrifter, e-

böcker, konferensbidrag 

JSTOR Vetenskaplig databas täckandes ett 

flertal forskningsområden. 

Akademiska journaler, böcker 

Google Scholar Googles sökverktyg för 

vetenskapliga publikationer och 

böcker. 

Journaler, böcker, tidskrifter, 

konferensbidrag, bokkapitel, 

rapporter 

 

2.2 Insamling av empiri 
Det empiriska materialet har i denna studie baserats på en fallstudie inom den studerade 

organisationen, FMV. En fallstudie är enligt Collis & Hussey (2014) lämplig för att studera 

enskilda fenomen vilket kunskapsöverföring inom en projektbaserad verksamhet kan anses 

vara. Vidare anses en fallstudie tillföra ett djup som enbart en verklighetsbaserad kontext kan 

ge. De projekt som valts att analyseras specifikt i fallstudien är Visbyprojektet och 

Gripenprojektet samt de delprojekt som är kopplade till dessa projekt. Dessa projekt har valts 

eftersom de efter diskussion med handledare inom FMV ansetts vara lättillgängliga samt att 

de är inne i projektskeden där kunskapsöverföring är viktigt. Visbyprojektet har under 

studiens gång avslutats och övergått till en driftfas. I och med detta projektavslut såg HR-

avdelningen på FMV en möjlighet att ta tillvara på relevanta erfarenheter och kunskap från 

projektets livstid. Det har även uttryckts ett internt behov från Visbyprojektets ledningsgrupp 

att få möjlighet att utvinna kunskap ur de individer som har varit verksamma i projektet. 

Gripenprojektet valdes då projektet befann sig i en övergångsfas från en äldre version av JAS 

39 Gripen till utvecklingen av den nya generationens flygplan. I och med denna övergång är 

kunskapsöverföring en aspekt som diskuterats inom projektet.  

Syftet med att genomföra en fallstudie var att tillföra empiriskt material till det teoretiska 

ramverk som utvecklats i denna studie. Det empiriska materialethar använts för att undersöka 

hur en organisation bedriver arbetet med kunskapsöverföring. Vidare användes det empiriska 

materialet för att identifiera inställningen bland individer inom organisation till frågan om 

kunskapsöverföring. Fallstudien har genomförts under fyra månader där datainsamlingen har 
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skett kontinuerligt under denna tidsperiod. Den analys som har genomförts med hjälp av 

fallstudien i kombination med det teoretiska ramverket utgör underlaget för att besvara 

frågeställningarna som studien behandlar.  

2.2.1 Intervjuer 

För att möjliggöra en öppenhet inför studiens problemformulering tillämpades en 

semistrukturerad intervjumetodik. En semistrukturerad intervjumetodik innebär att några av 

de frågor som har ställts under intervjuer förbereddes i förväg men att den intervjuade 

personen hade möjlighet att utveckla vissa ämnen vidare beroende på vilken riktning intervjun 

tog (Collis & Hussey, 2014). Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt då möjligheten att 

utveckla vissa argument ytterligare ökar. Vidare kan denna intervjumetodik bidra till att skapa 

en djupare förståelse för problemet genom att öppna upp för att se problemet ur en annan 

synvinkel än den som infann sig innan intervjun genomfördes. Att se problemet ur olika 

synvinklar är viktigt då förmågan att uppfatta nya perspektiv är fördelaktig inom kvalitativ 

forskning (Blomkvist & Hallin, 2014). Gällande dokumentation av intervjuer så har samtliga 

intervjuade personer ombetts att ge sin tillåtelse till att intervjun spelas in. Detta för att 

intervjuaren skall kunna fokusera på de ämnen som diskuteras under intervjun och för att 

kunna formulera följdfrågor på ämnen som kan vara intressanta för studien. För att få en så 

objektiv bild av fenomenet kunskapsöverföring som möjligt har samtliga intervjupersoner 

informerats om att intervjun kommer att vara anonym vilket medför att den information som 

framkommer inte kommer kunna knytas till en specifik individ. Vidare har alltid två 

intervjuare varit på plats vid genomförandet av intervjuer. Detta för att minska risken för att 

svar misstolkas eller uppfattas felaktigt. Alla intervjuer har hållits på plats vid FMVs 

huvudkontor i Stockholm eller via interaktiva metoder såsom Lync med individer som har 

varit placerade på FMV-enheter utanför Stockholm. 

I det inledande skedet av studien tillhandahölls kontaktuppgifter till intressanta 

intervjupersoner av handledaren på FMV. Dessa intervjuer syftade till att skapa kontakter med 

erfarna projektledare inom organisationen för att på så sätt skapa en generell förståelse för 

FMV som organisation och den affärskontext verksamheten agerar inom. Kontakt med 

intervjupersoner har hållits via mail och för att öka svarsfrekvensen från potentiella 

intervjupersoner gavs möjligheten för varje person att fritt bestämma tid och plats för 

intervjun. Vidare hölls intervjutiden till i genomsnitt 60 minuter per tillfälle vilket framgick i 

det mail som skickades ut vid intervjubokningar. Efter att en intervju bokats fick 

intervjupersonen ta del av det intervjuunderlag som skulle användas för att på så sätt kunna 

förbereda sig och tänka igenom eventuella svar. I detta intervjuunderlag presenterades de 

frågor som intervjun behandlade samt definitioner av teknisk- och projektorganisatorisk 

kunskap. I Tabell 2 återfinns en beskrivning av de personer som intervjuades i det inledande 

skedet för att skapa en kontextuell förståelse för organisationen i sin helhet. 

Tabell 2. Förteckning över inledande intervjuer. 

TITEL ÄMNESOMRÅDE FÖR INTERVJU 

HR-Strateg Generell information om hur arbetet med kunskapsöverföring genomförs 

inom projekten inom FMV. 

Desk Officer Erfarenheter av hur kunskapsöverföring har fungerat i tidigare projekt. 

Projektledare Information om FMV som organisation och hur projekten bedrivs. 

Projektledare Information om FMV som organisation och hur projekten bedrivs. 
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När de inledande intervjuerna var genomförda hölls intervjuer med individer som hade en 

direkt koppling till de aktuella projekten i fallstudien, Visby- och Gripenprojektet. Detta för 

att skapa en djupare förståelse för hur arbetet med kunskapsöverföring ser ut i pågående 

projekt som har en stor komplexitet gällande budget, tid och tekniskt innehåll. Till en början 

kontaktades de som var ytterst ansvariga för projektet. Syftet med dessa intervjuer var att 

skapa en förståelse för hur projektstrukturerna var uppbyggda och hur arbetet med 

kunskapsöverföring har sett ut under projektens livstid. Under dessa intervjuer förmedlades, 

via intervjupersonen, kontakter till projektmedarbetare som inte hade ledande befattningar 

inom projektet. Dessa personer intervjuades dels för att, precis som i fallet med 

projektledarna, skapa förståelse för hur arbetet med kunskapsöverföring har sett ut under 

projektets gång men också för att se skillnader i hur olika individers uppfattning skiljer sig i 

ämnet. Dessa intervjuer är listade i Tabell 3. 

Tabell 3. Förteckning över intervjuer i fallprojekten. 

PROJEKT INTERVJUPERSON  SYFTE 

Gripen Tidigare projektledare Undersöka projektledarens roll för 

kunskapsöverföring i ett av delprojekten inom 

Gripen. 
Gripen Tidigare projektledare Undersöka projektledarens roll för 

kunskapsöverföring i ett av delprojekten inom 

Gripen. 
Gripen Projektmedarbetare Undersöka hur en projektmedarbetare arbetar med 

kunskapsöverföring i ett av delprojekten inom 

Gripen. 

Gripen Projektmedarbetare Undersöka hur en projektmedarbetare arbetar med 

kunskapsöverföring i ett av delprojekten inom 

Gripen. 

Visby Leveranskontrollant Historisk överblick över Visbyprojektet och viktiga 

milstolpar 
Visby Projektledare Undersöka hur en nuvarande projektledare hanterar 

kunskapsöverföring i ett projekt nära avslut. 

Visby Produktledare Undersöka hur produktledarens roll med översikt 

över flera projekt påverkar kunskapsöverföring samt 

få en djupare förståelse för kommunikationen 

mellan projekt. 

Visby Delprojektledare Undersöka hur de tekniska kunskaperna kan 

tillvaratas från projekt. 

Visby Delprojektledare Undersöka hur de tekniska kunskaperna kan 

tillvaratas från projekt.  

 

För att skapa en förståelse för hur IT-infrastrukturen inom FMV möjliggör ett bredare arbete 

med kunskapsöverföring hölls intervjuer med individer med insikt i de IT-system som finns 

inom organisationen. Dessa intervjuer hölls med personer med stor insikt i flera olika system 

för att få en samlad bild av vilka möjligheter och problem som finns med dagens IT-system 

samt hur dessa kan användas för att stödja en eventuell kunskapsöverföringssatsning. Dessa 

intervjuer ses i Tabell 4. 
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Tabell 4. Intervjuer för en bredare förståelse om IT-stöd för kunskapsöverföring. 

TITEL ÄMNESOMRÅDE FÖR INTERVJU 

Projektledare Användningsområden för FMVs interna SharePoint plattform. 

Projektledare  IT-system för projekthantering. 

Projektledare  Generella frågor om stödsystem som kan användas för 

kunskapsöverföring. 

IT-konsult Insyn i implementeringen och utvecklingen av FMVs nya 

projektledningssystem. 

IT-ansvarig Generella frågor om de IT-system som idag används inom FMV. 

 

För att få en bredare bild över arbetet med kunskapsöverföring undersöktes ifall någon enhet 

eller projekt kommit längre med sin utveckling av arbetet med kunskapsöverföring. Detta 

genomfördes med hjälp av en artikel som publicerades på organisationens intranät. Denna 

artikel syftade dels till att ge de anställda information om den enkät som skickades ut i 

samband med studien, men artikeln innehöll även kontaktuppgifter till personerna bakom 

studien för att på så sätt komma i kontakt med personer som i dagsläget arbetade med 

kunskapsöverföring inom FMV. Artikeln bidrog till att ytterligare intervjuer kunde 

genomföras med personer som vid tiden för studien arbetade med att tillvarata kunskap från 

ett pågående projekt. Dessa intervjuer hölls med personer presenterade i Tabell 5.  

Tabell 5. Kompletterande intervjuer angående kunskapsöverföring inom FMV. 

TITEL ÄMNESOMRÅDE FÖR INTERVJU 

Projektledare Metoder för tillvaratagande av kunskap i pågående projekt inom FMV. 

Konsult Metoder för tillvaratagande av kunskap i pågående projekt inom FMV. 

Konsult Metoder för tillvaratagande av kunskap i pågående projekt inom FMV. 

 

2.2.2 Enkät 

För att få en ytterligare förståelse för de faktorer som påverkar att kunskapsöverföring blir en 

integrerad del av en projektbaserad organisation genomfördes en enkätundersökning. Denna 

enkät syftade till skapa förståelse för kulturer, förändringsvilja samt de anställdas generella 

inställning till ämnet kunskapsöverföring inom den studerade organisationen. Enkäten syftade 

också till att verifiera de empiriska data som erhållits från intervjuer för att på så sätt öka det 

empiriska materialets validitet. 

Enkäten skickades ut till samtliga personer inom de analyserade enheterna hos 

fallorganisationen och svaren var anonyma för att respondenterna skulle ge så korrekta svar 

som möjligt och inte påverkas av yttre faktorer. För att öka svarsfrekvensen publicerades en 
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artikel på intranätet hos fallorganisationen. Detta för att göra de anställda uppmärksamma om 

studien som bedrevs, samt att ge en förklaring till varför enkäten skickades ut. 

Enkäten bestod av både frågor med fritextsvar samt frågor med flervalsalternativ. Frågorna 

med flervalsalternativ bedömdes med en femgradig Likert-skala. Svarsfrekvensen uppgick till 

54 procent och för att identifiera skillnader i svaren mellan de olika analysenheterna 

genomfördes ett T-test. De frågor som ställdes i enkäten samt det T-test som har genomförts 

återfinns i Bilaga B. Enkätfrågor samt Bilaga C. T-test enkät. T-testet visar att det inte ses 

några skillnader i svar mellan de olika analysenheterna. 

2.3 Analys av information 
En av de mest utmanande delarna i en kvalitativ studie är att analysera de data som har 

inhämtats. Svårigheten uppstår då det inte finns några konventioner eller standardiserade 

tillvägagångssätt för att genomföra en analys av kvalitativ data (Collis & Hussey, 2014). En 

annan svårighet är att komma fram till sammanfattande slutsatser utifrån stora mängder 

kvalitativ data (Collis & Hussey, 2014). För att utgöra en grund för den teoretiska och 

empiriska analysen har ett teoretiskt ramverk utvecklats för denna studie. Det teoretiska 

ramverket har behandlat dels kunskapsöverföring som begrepp, med tillhörande definitioner 

samt ingående delar i en process för kunskapsöverföring. Vidare består det teoretiska 

ramverket av teorier från Kotter (1995) vilka är kopplade till förändringsledning.  

Med det teoretiska ramverket som utgångspunkt har en tematisk analys av det empiriska 

materialet genomförts. Detta är ett av fyra olika tillvägagångsätt att analysera inhämtad data i 

en kvalitativ studie (Blomkvist & Hallin, 2014). För att strukturera det empiriska materialet 

har ett antal tematiska kategorier skapats utifrån det teoretiska ramverket. Dessa kategorier 

har utformats som delar i en process för kunskapsöverföring vilket medför att varje delprocess 

har analyserats enskilt. Syftet med denna analys är att genomföra en nulägesanalys av hur 

FMV arbetar med kunskapsöverföring i dagsläget, för att på så sätt besvara studiens 

forskningsfrågor. Genom att bryta ned kunskapsöverföringsprocessen i dess beståndsdelar ges 

möjlighet att tematisera all information efter dess respektive tillhörighet i processen. 

De projekt som har studerats specifikt i fallstudien kommer att användas för att generera 

generella slutsatser om hur arbetet med kunskapsöverföring inom FMV ser ut idag. I analysen 

refereras därför inte till ett enskilt projekt om tydliga skillnader mellan projekten inte har 

identifierats.   

2.4 Studiens validitet och reliabilitet 
Collis & Hussey (2014) definierar validitet som i vilken utsträckning studien undersöker det 

forskaren gör anspråk på att undersöka. Studiens validitet ökar då ett teoretiskt ramverk 

skapar en möjlighet att på ett strukturerat tillvägagångssätt filtrera och organisera empirisk 

information som ej är baserad på en egen personlig uppfattning. Vidare har triangulering av 

teorin använts vid de tillfällen det har varit möjligt, vilket har bidragit till en ökad validitet av 

studien. Det empiriska material som har inhämtats från intervjuer har jämförts och 

kontrollerats med olika intervjupersoner för att på så sätt öka studiens validitet. Reliabilitet 

avser möjligheterna till att återupprepa studien och uppnå samma resultat som den tidigare 

studien (Collis & Hussey, 2014). Då FMV är en organisation som till stor del arbetar med 

sekretessbelagt försvarsmateriel så klargjordes det inför varje intervju att dessa enbart skulle 
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behandla frågor relaterade till kunskapsöverföring och inte projektspecifika detaljer. Då några 

av de intervjuade personerna önskade vara anonyma så togs beslutet att göra samtliga 

intervjuer anonyma, vilket kan bidra till en lägre reliabilitet.  

2.5 Studiens generaliserbarhet 
Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, beskriver hur väl resultat från en studie kan 

appliceras i andra kontexter än den som är specifik för studien (Collis & Hussey, 2014). Det 

teoretiska ramverk som har använts i denna studie utgör inte ett standardiserat verktyg för hur 

analysen skall genomföras för att komma fram till slutsatser som är kopplade till den specifika 

fallstudien på FMV. Dock har det teoretiska ramverket utgjort grunden för den empiriska 

undersökningen. Detta har på så sätt ökat studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet då 

analysen har sin grund i generella teorier kopplade till det studerade ämnet. Då studiens 

resultat är baserat på generella teorier kan resultatet appliceras på andra organisationer utanför 

FMV, vilket ökar studiens generaliserbarhet. Resultatet från den empiriska fallstudien kan 

dock inte anses vara statiskt generaliserbart, utan bör istället ses som analytiskt generaliserbart 

då det är möjligt att applicera delar av resultatet på andra organisationer än just det specifika 

fall som analyserats på FMV. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel syftar till att utgöra grunden för en analys av de frågeställningar denna studie 

syftar till att besvara. I kapitlet presenteras teorier och modeller som beskriver koncepten 

kunskapsöverföring och förändringsledning inom organisationer. Dessa två områden kopplas 

sedan ihop i analysdelen av denna rapport.  

Detta kapitel är utformat för att behandla studiens delfrågor var för sig. Detta innebär att 

kapitlet är indelat i tre huvudsakliga teman, (1) Kunskapsöverföring som process, (2) 

Påverkande faktorer för kunskapsöverföring samt (3) Strategier för kunskapsöverföring. I 

Figur 2.  ses kapitlets indelning utifrån dessa tre huvudteman, med delkapitlens 

rubriksindelning samt en övergripande beskrivning av innehållet i dessa. 

 

Figur 2. Teorikapitlets utformning 

3.1 Definition av begrepp 
För att öka chansen för en lyckad kunskapsöverföring menar Jonsson (2012) att begreppet 

kunskapsöverföring måste definieras. Det är också viktigt i analys av begreppet att veta vad 

kunskap innebär för att kunna dra korrekta slutsatser. Studien behandlar kunskapsöverföring 

inom projektbaserade organisationer varför begreppet projektbaserad organisation behöver 

definieras. Vidare krävs en beskrivning av skillnaden mellan kunskapsöverföring i 

projektbaserade organisationer och traditionella linjeorganisationer. 

3.1.1 Definition av kunskap och kunskapsöverföring 

Kunskap definieras enligt svenska nationalencyklopedin som ”fakta, förståelse och 

färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet” (Gruvö, 2014). Begreppet kunskap 

delas ofta in i kunskap som går att dokumentera och kunskap som inte är uttalad. Dessa 

kunskaper går under begreppen explicit och tyst kunskap. En samverkan mellan dessa två 

typer av kunskap är kärnan i en organisations skapande av ny kunskap (Nonaka, 1994). 
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Kunskapsbegreppet är ett komplext begrepp som av många författare genom åren analyserat 

filosofiskt. Jonsson (2012) utvecklar begreppet och menar att kunskap och kompetens inte kan 

likställas då kompetens innebär att individen vet hur något ska utföras kopplat till en viss 

kontext, kunskap är vad individen vet. För att kunskap som bildas inom en organisation ska 

vara till nytta måste den omsättas i kompetens. Kompetens kan definieras som “förmåga och 

vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (Bowin, 2004). Vidare 

förväxlas ofta termerna kunskap och information, men det finns en tydlig skillnad. 

Information är enligt Machlup (1983) ett flöde av meddelanden och beskrivningar som ändrar 

och bygger ut kunskap. Kunskap finns hos individer och är individens tolkning av 

verkligheten.  En förklaring av skillnaderna mellan kompetens, kunskap, information och data 

ses i Figur 3.  

 

Figur 3. Beskrivning av utvecklingen av data till kompetens. 

Ett begrepp som används inom forskningen är Knowledge Management (KM). Begreppet 

beskriver strategier, verktyg och metoder som organisationsledningen kan använda för att 

göra kunskap till en resurs för företaget (Newell et al., 2009). Jonsson (2012) menar att det är 

stor skillnad på tidig litteratur inom området KM och senare publicerad forskning. Den tidiga 

litteraturen betraktade KM som ett objekt och analyserade framförallt hur IT-verktyg kunde 

bidra till en mer effektiv kunskapsöverföring. På senare tid har forskningen ändrat riktning 

och undersökt hur KM genomförs i praktiken som en social process och med fokus på 

individen. Begreppet KM har översatts till svenska som både kunskapsstyrning, 

kunskapsöverföring och kompetenshantering. I denna rapport kommer begreppet 

kunskapsöverföring att användas då det lämpar sig bäst för att besvara syfte och 

frågeställning. Kunskapsöverföring kan beskrivas som hur kunskap från en individ eller enhet 

påverkar en annan individ eller enhet. Definitionen för kunskapsöverföring i denna studie 

kommer utgå ifrån “hur kunskap kan fångas och spridas för att påverka en annan individ 

eller enhet”. Detta då det är kunskapsöverföring mellan projekt som är det studerade 

fenomenet och därför har definitionen anpassats för att skapa en nomenklatur under studiens 

gång för begreppet kunskapsöverföring. 
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3.1.2 Definition av en projektbaserad organisation 

Inom en projektbaserad organisation bedrivs verksamheten i projektform. Projekten ses som 

de primära enheter där organisationens huvudsakliga arbete pågår (Hobday, 2000). I 

projektbaserade organisationer knyts personal till specifika projekt vilket innebär att individer 

med olika kompetens och sakkunskap arbetar tillsammans för att nå projektens mål. Projekt 

kan karakteriseras som unika, osäkra och diskontinuerliga i sin natur, vilket betyder att de har 

ett slutdatum (Sandhu & Naaranoja, 2009). Vidare ses en skillnad i kunskapsöverföring 

mellan en projektbaserad organisation och en traditionell organisation. Detta då traditionella 

organisationer omvandlar kunskap kontinuerligt i det dagliga arbetet medan det i 

projektbaserade organisationer saknas naturliga kanaler för att överföra kunskap från ett 

projekt till ett annat (Ajmal & Koskinen, 2008). Då projekt har ett slutdatum karakteriseras de 

ofta av kortsiktiga lösningar för att nå målet med projektet, medan långsiktiga planer för 

framtida förbättring ofta saknas (Ajmal et al., 2013). 

3.2 Omvandling av tyst och explicit kunskap i fyra faser  
Nonaka (1994) menar att eftersom kunskap bildas genom omvandling av tyst och explicit 

kunskap finns det fyra olika vägar denna kunskap kan omvandlas. De fyra 

omvandlingsfaserna ses i Tabell 6. Denna modell går under namnet SECI-modellen som 

kommer från engelskans Socialization, Externalization, Combination och Internalization. 

Tabell 6. SECI modellen (Nonaka, 1994) 

 Tyst kunskap Explicit kunskap 
Tyst kunskap Socialisering Externalisering 

Explicit kunskap Internalisering Kombinering 

 

Den första fasen av omvandling sker från tyst kunskap till tyst kunskap och kallas för 

socialisering. Denna typ av kunskapsöverföring sker genom att individer interagerar med 

varandra, men behöver inte spridas genom ord eller tal. Grunden för tyst kunskap är 

erfarenhet och den kan skapas genom observation, imitation och utförande av aktiviteter. Det 

andra kunskapsöverföringssteget sker från explicit kunskap till explicit kunskap och kallas för 

kombinering. Denna kunskapsöverföring kan ske genom att individer byter kunskap genom 

till exempel möten och telefonkonferenser. När mottagaren av informationen sedan bearbetar 

och konfigurerar mottagen kunskap kan ny kunskap bildas. De två sista 

kunskapsomvandlingsfaserna är internalisering och externalisering och sker mellan tyst och 

explicit kunskap.  

Alla dessa olika typer av kunskapsomvandling bidrar till att skapa ny kunskap, men 

interaktionen mellan tyst och explicit är den primära anledningen till att kunskap skapas inom 

en organisation. För att nyttja fenomenet med att ny kunskap bildas vid kunskapsomvandling 

måste det finnas en strategi för detta inom organisationen (Nonaka, 1994). 

Eftersom tyst kunskap bygger på erfarenheter kan grupper inom ett företag med varierande 

erfarenhet, genom dialog, medföra att kunskaps byts. Dock kan även detta få motsatt effekt 

om individerna inom grupperna känner att erfarenheterna skiljer för mycket och att de är 

irrelevanta för den egna individens personliga utveckling. Tyst kunskap kommer att stanna på 

den enskilda individens nivå om den inte artikuleras genom social integrering (Nonaka, 

1994). Att socialt integreras genom gemenskap och sociala sammanhang bestående av 
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medlemmar som kommer från olika enheter i organisationen kan vara ett bra tillfälle för 

utbyte av kunskap. Dessa grupper kan sprida information och kunskap om hur arbetet 

genomförs utanför den formella arbetsbeskrivning och kan på så sätt bidra med nyttig 

information. Att länka det dagliga arbetet mellan olika individer kan vara en grund för 

skapandet av ny information och kunskap. 

3.3 Kunskapsöverföringen som process 
Kunskapsöverföring har i teorin kommit att betraktats som en process bestående av flera 

ingående delar av olika författare. Uppfattningen om vilka delar som ingår i 

kunskapsöverföringsprocessen skiljer sig därför mellan författare. Vidare saknas en process 

som är anpassad för projektbaserade organisationer. Därför ämnar detta kapitel att identifiera 

de grundläggande element som ingår i processen för kunskapsöverföring. De identifierade 

delarna kommer sedan att återanvändas i kapitel 5.1 Processen för kunskapsöverföring för att 

utveckla en process anpassad för projektbaserade organisationer. 

3.3.1 Kunskapsöverföringens beståndsdelar 

De processer som från teorin har undersökts närmare i denna studie är i stor utsträckning 

skapade som principiella teoretiska ramverk. Dessa ramverk beskriver hur en organisation kan 

arbeta med informationsåtervinning, överföring och tillvaratagande av kunskap hos enskilda 

individer. En kunskapsöverföringsprocess framtagen av Lindsey (2002) belyser två avgörande 

faktorer för ett effektivt arbete med kunskapsöverföring, kunskapsinfrastruktur samt 

kunskapsprocessens effektivitet. Med kunskapsinfrastruktur menas kopplingen mellan källan 

till kunskapen och användarna som ska inhämta kunskapen. Kunskapsinfrastruktur är den 

teknologi som används för att lagra kunskap samt den struktur som krävs för att 

kunskapsöverföring ska genomföras effektivt. Med kunskapsprocessens effektivitet menas 

integreringen av kunskapsöverföringsprocessen inom organisationen. Denna process 

innefattar förvärv, omvandling, applikation samt skydd av befintlig kunskap inom 

organisationen. Lindseys (2002) modell tar dock inte upp de yttre faktorer som påverkar 

kunskapsöverföringsprocessen i sin helhet såsom organisationskultur och strategier. 

En process som belyser de yttre faktorerna som påverkar kunskapsöverföring har tagits fram 

av Sverlinger (2000). Denna process inkluderar både de aspekter som rör kunskapsåtervinning 

och kunskapsöverföring i sig. Vidare nämns de yttre faktorer som kan påverka 

kunskapsöverföring som kulturer och strategier. Sverlingers (2000) process är baserad på 

Dixons (1992) studier som behandlar organisatoriskt lärande. Dixons (1992) process för 

kunskapsöverföring består av fem steg vilka definieras som: 

1. Kunskaps- och Informationsförvärv 

2. Informationsdistribution 

3. Skapa betydelse 

4. Organisatoriskt minne 

5. Inhämtning av Kunskap och Information 

Dessa steg kan ses som sekventiella steg. Dock hävdar Dixon (1992) att organisatoriskt 

lärande är en kontinuerlig process där det sker en ständig interaktion mellan de olika faserna. 

Paralleller kan dras mellan Sverlingers (2000) och Lindseys (2002) studier då båda betonar 

vikten av processen för kunskapsöverföring. Vidare nämner båda de stödfunktioner som krävs 
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för att bedriva ett effektivt arbete med kunskapsöverföring i form av teknologi vilket 

möjliggör spridning och utnyttjande av befintlig kunskap hos de enskilda individerna.  

Gilbert & Cordey-Hayes (1996)  har i sin studie om hur kunskap kan gynna innovationer 

inom en organisation argumenterat för att de ingående delarna i processen för 

kunskapsöverföring består av förvärv av kunskap, kommunikation och överföring av kunskap 

samt applikation av tillgänglig kunskap inom organisationen. Despres & Chauvel (1999) 

menar istället i deras studie om hur kunskap kan överföras att processen för 

kunskapsöverföring består av sex steg. De beskriver kunskapsöverföring som en 

händelsekedja där de ingående delarna är följande: Kartläggning-Skapande av kunskap – 

Paketering av kunskap – Lagring av kunskap- Överföring kunskap – Återvinning av kunskap. 

Kartläggning definieras här som att identifiera vart inom organisationen kunskapen finns för 

att på så sätt kunna söka efter den.  

3.3.2 Förvärv av kunskap 

En viktig del av kunskapsöverföringsprocessen är förvärvet av kunskap och information av 

den enskilde individen (Sverlinger, 2000; Despres och Chauvel, 1999; Cordey-Hayes, 1996). 

Dixon (1992) hävdar att informationsförvärvet kan ske utifrån två principiellt skilda 

utgångslägen, externa eller interna källor. Denna indelning ses i Figur 4. 

 

Figur 4. Förvärv av kunskap, utifrån Dixons (1992) teorier. 

Ett externt kunskapsförvärv kan delas upp i följande undergrupper; upplåning, sökning, 

transplantering samt samarbeten. Med upplåning menas att informationen hämtas genom till 

exempel att delta på konferenser eller genom läsning av utskrivet material. Sökning innebär 

informationsinhämtning genom att gå igenom tekniska rapporter eller vetenskapliga 

publikationer. Transplantering av kunskap sker när nya medlemmar eller specialister ansluter 

till organisationen. Vid samarbeten kan kunskapsöverföring ske genom till exempel 

organisationsöverskridande samarbeten eller konsortium. 

Ur det interna perspektivet kan kunskapsinhämtningen ske genom medfödda medel så som att 

undersöka organisationens historia och förstå det tankesätt som har funnits sedan starten av 

verksamheten; lärande från erfarenheter som till exempel framgångar och misstag som ej bör 

upprepas från tidigare projekt; experimentering i form av forskning och utveckling samt 

pilotprojekt inom organisationen. Det interna lärandet bör också ske utifrån kritiska 

reflektioner genom dialog och utvärdering mellan individer. 
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3.3.3 Distribuering av kunskap 

För att sprida kunskap är distribuering av kunskap till andra inom organisationen en viktig 

del. Att sprida kunskap inom organisationen benämns av Sverlinger (2000) som 

informationsdistribution vilket fokuserar på den process som beskriver hur en organisation 

sprider information mellan dess olika enheter och individer. Indelningen i distribution av 

kunskap ses i Figur 5. Distribution av kunskap,  

 

Figur 5. Distribution av kunskap, utifrån Dixons (1992) teorier. 

Att distribuera kunskap kan ses som en av de svårare aspekterna inom kunskapsöverföring, 

detta då informationen måste finnas tillgänglig vid samma tillfälle som den behövs (Probst et 

al., 2000). Informationsdistributionen kan ske på en mängd olika sätt, vilka Dixon (1992) 

klassificerar som antingen medveten eller omedveten distribution. En medveten 

informationsdistribution sker exempelvis då individer kommunicerar skriftligt genom 

dokument, rapporter eller internet. Det sker även medveten informationsdistribution vid till 

exempel deltagande på konferenser, seminarier och praktik inom organisationen. Dixon 

(1992) hävdar att information distribueras omedvetet vid till exempel byte av arbetsroller eller 

inom arbetsgrupper, informella nätverk, eller genom arbetsrelaterade historier och anekdoter. 

Inom en organisation distribueras kunskap när kunskap, information och erfarenheter 

förflyttas till andra delar av organisationen, men i praktiken är detta väldigt svårt att uppnå 

(Argote & Ingram, 2000). En av svårigheterna i att överföra kunskap från en enhet till en 

annan är att den ska sättas i en ny kontext. Detta då kunskaper ofta är knutna till specifika 

sammanhang och därmed kontextspecifika. Ett sätt att förflytta kunskap är därför att förflytta 

individer inom organisationen då individer kan anpassa tidigare kunskap till en ny kontext. I 

en projektbaserad verksamhet sker detta kontinuerligt i takt med att nya projekt bestående av 

nya individer startas. Den kunskap som är svår att förflytta är tyst kunskap eftersom denna är 

svår att artikulera och därmed göra explicit. Explicit kunskap som är kodifierad är enklare att 

överföra, särskilt om den distribueras tillsammans med personal (Argote & Ingram, 2000). 

Despres & Chauvel (1999) menar att för att möjliggöra att kunskap kan distribueras måste den 

först kodifieras och paketeras för att sedan kommuniceras. Hansen et. al (1999) identifierade 

att sociala band mellan individer påverkar hur kunskap överförs. Organisationer där det är 

svaga band mellan enheter har lättare att överföra kodifierad kunskap som inte är komplex i 

sin natur. I organisationer där de sociala banden är starkare är överföringen av tyst kunskap 

mer effektiv då interaktionen mellan medarbetare sker mer frekvent.  
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3.3.4 Meningsfullhet i tillgänglig information 

För att organisationen ska se fördelarna med att använda information som finns lagrad i till 

exempel databaser så är det viktigt att de data som finns lagrad är betydelsefull. Detta då det 

är en stor skillnad mellan att ta emot information och att skapa meningsfullhet av den 

mottagna informationen (Sverlinger, 2000). Dixon (1992) påstår att det finns två skilda 

perspektiv som individer inom en organisation kan använda för att skapa meningsfullhet i den 

information som har erhållits. Indelningen av informationens meningsfullhet ses i Figur 6. 

Meningsfullhet i tillgänglig information  

 

Figur 6. Meningsfullhet i tillgänglig information, utifrån Dixons (1992) teorier. 

Det första perspektivet är att tolka information genom att föra dialog, göra kritiska 

reflektioner över det data som finns tillgängligt samt kontrollera de processer som finns och 

vidta handlingsåtgärder. Detta perspektiv kan ses som det förlopp där en gemensam tolkning 

erhålls av den information som finns tillgänglig inom organisationen. En gemensam tolkning 

av den tillgängliga informationen är viktig för att undvika att informationen som lagras är 

påverkad av en enskild individs personliga uppfattning (Dixon, 1992). Det andra perspektivet 

innefattar aspekter knutna till omfattningen och förekomsten av informationsdistribution och 

behandlar verktygen för rationell analys och extrapolering av relevant information från 

inträffade händelser. Att skapa mening för den tillgängliga informationen är viktigt då 

informationen i sig är obetydlig tills den kan appliceras i en kontext där den utgör en mening 

för dess användare.  

För att skapa mening med kunskap menar Argote & Ingram (2000) att det är viktig att 

individerna inom en organisation vet vem som kan vad för att på så sätt förstå vad de kan 

bidra med. Att veta vem som vet vad benämns inom forskningen som transaktivt minne och 

kan beskrivas som det samarbete som uppstår mellan individer för att lära sig, komma ihåg 

och förmedla den kunskap som behövs inom en grupp i en viss kontext (Cabeza Pullés, et al., 

2013). Transaktivt minne består enligt Lewis (2003) av tre delar; Förståelse – vilket beskriver 

en grupps kapacitet att förstå vem som besitter vilken kunskap, Förtroende- hur väl individer 

tror på den andras kunskap och Samordning- vilket beskriver vilken effekt olika kunskaper 

har inom en organisation.  

Det transaktiva minnet utvecklas ofta i små- och medelstora grupper då möjligheten för att 

dela kunskap uppstår mer frekvent. I stora grupper behövs support i form av IT-system för att 

dela kunskap då individerna är mer utspridda och inte kommer i kontakt med varandra lika 

frekvent (Sharma & Ghosh, 2007). Det som avgör i vilken utsträckning det transaktiva minnet 

utvecklas är hur väl individerna i en grupp överför kunskap till varandra och hur väl denna 
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kunskap sedan lagras inom gruppen. Genom att veta vem som vet vad och sedan dela kunskap 

effektiviseras resurserna inom en organisation (Cabeza Pullés, et al., 2013). 

3.3.5 Lagring av kunskap 

Den kunskap som finns inom en organisation benämns på olika sätt av olika författare.  Flera 

författare benämner en organisations totala kunskap som organisatoriskt minne och detta har 

inom den akademiska litteraturen kommit att definieras som det slutförvar där kunskap lagras 

(Kasvi et. al, 2003; Sverlinger, 2000). Argote & Ingram (2000) beskriver den kunskap som 

finns inom en organisation som en reservoar där kunskap kan lagras på flera olika sätt. I 

denna reservoar kan kunskap inom organisationen förekomma hos individer, teknik och 

verktyg, i organisationens uppgifter, rutiner och i sociala nätverk.  Despres & Chauvel (1999) 

menar att kunskap kan lagras i flera olika system och Dixon (1992) hävdar att det finns fem 

olika lagringsplatser där det organisatoriska minnet finns. Dessa lagringsplatser innefattar 

individer, kultur, transformationer, strukturer och ekologier. Med kultur menar Dixon (1992) 

att det organisatoriska minnet finns hos individer och hur arbetssätt påverkas av den kultur 

som är rådande på arbetsplatsen. Med transformation menas de vardagliga arbetsprocesser 

som resulterar i en omvandling av en individs ansträngning till ett resultat. Strukturer bidrar 

till det organisatoriska minnet då de sätter en standard för arbetssätt inom organisationen. 

Med ekologi menar Dixon (1992) den fysiska strukturen av arbetsmiljön. Det organisatoriska 

minnet kan lagras både externt, utanför organisationens gränser, samt internt (Dixon, 1992; 

Walsh & Ungson, 1991). Externt lagras kunskap om en organisations förflutna som kan 

förvärvas. Några exempel på externa kunskapskällor är en organisations konkurrenter, 

årsredovisningar och finansiella rapporter samt tidigare medarbetare. För att möjliggöra 

kunskapsspridning är en gemensam uppfattning bland författare inom området att det 

organisatoriska minnet ska facilitera förvärv av ny kunskap, lagring av befintlig kunskap samt 

inhämtning av den lagrade informationen (Hackbarth & Grover, 1999). Det organisatoriska 

minnet bör ses som det centrala system som ska länka samman den totala kunskapen som 

finns inom en organisation med de individer som efterfrågar den. 

3.3.6 Återvinning av kunskap 

Enligt Dixon (1992) kan kunskap och informationsinhämtning ske på ett kontrollerat eller 

automatiskt sätt. Med en automatisk kunskapsinhämtning menas att mycket av den kunskap 

som finns är så väl inarbetad i det organisatoriska minnet att den inhämtas automatiskt av 

organisationens medlemmar. Den kunskap som hämtas in automatiskt är oftast tyst kunskap. 

En kontrollerad informationsinhämtning sker då individer drar paralleller till tidigare 

händelser när de fattar beslut (Sverlinger, 2000). Som tidigare nämnts i detta kapitel så är det 

organisatoriska minnet en essentiell del av inhämtning av kunskap och information eftersom 

det möjliggör informationsinhämtning från tidigare erfarenheter inom organisationen. 

Om en organisation har databaser för lagring av information så kan dessa underlätta en 

kontrollerad informationsåtervinning då de möjliggör ett aktivt sökarbete efter relevant 

information (Sverlinger, 2000). För att det ska vara möjligt att söka efter information och på 

så sätt återvinna den är det viktigt att det finns strukturerade informationssystem där det går 

att erhålla kunskap vid rätt tidpunkt för den som söker kunskap. För att kunskap ska göras 

tillgänglig krävs att information och kunskap är kategoriserade för att öka sökbarheten och 

därmed tillgängligheten (Dixon, 1992).  
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3.4 Påverkande faktorer för kunskapsöverföring 
Detta kapitel syftar till att utifrån befintlig teori presentera påverkande faktorer som tidigare 

identifierats vid förändringsarbete och arbetet med kunskapsöverföring. Dessa faktorer 

kommer i fallstudien att analyseras inom den studerade organisationen. 

3.4.1 Förändringsprocessen inom organisationer 

Förändringsprocesser inom organisationer är generellt sett drivna av strategiska faktorer för 

att ändra det befintliga arbetssättet och på så sätt förbättra organisationens förmåga. Ofta 

startar en förändringsprocess med att ledningen inom en organisation har identifierat 

förbättringsåtgärder och därefter försöker förändra organisationen för att nå en högre 

prestanda. Dessa förändringar kategoriseras som planerad förändring eller oplanerad 

förändring. En planerad förändring innebär att målet med förändringsarbetet existerar innan 

förändringsprocessen startar (Pieterse, et al., 2012). Förändring sker oplanerat genom att 

individer inom organisationen driver en förändring framåt. Denna typ av förändring ligger 

inte alltid i linje med hur ledningen för en organisation vill att organisationen ska förändras 

för att bli effektivare, vilket medför att en oplanerad förändring är oförutsägbar. Förändring 

kan också ha olika tidsaspekter, teorierna inom området diskuterar fortlöpande förändring och 

episodisk. Den fortlöpande förändringen sker genom att små steg för att förbättra 

organisationen sker kontinuerligt. Den involverar ofta effektivisering av processer och 

arbetssätt. Den episodiska förändringen har ofta ett tydligt syfte vilket medför att den kan ha 

en bestämd tidsram och är väl genomtänkt innan den initieras. 

3.4.2 Kulturer inom organisationer 

I den litteratur som är relaterad till området kunskapsöverföring har företags- och 

organisationskultur identifierats som en av de faktorer som har inverkan på 

kunskapsöverföring som process (De Long & Fahey, 2000). För begreppet 

organisationskultur har ett antal olika definitioner föreslagits. Ravasi & Schultz (2006) gör en 

bred definition av begreppet. De sammanfattar organisationskultur som en uppsättning av 

delade mentala antaganden som styr tolkningar och åtgärder inom organisationer genom att 

definiera lämpliga handlingar för olika situationer. 

Organisationskulturen kan enligt Atkinson (2012) ses som ett isberg där vissa delar enkelt kan 

identifieras medan andra är djupt rotade inom organisationen. Atkinson (2012) menar vidare 

att organisationer ofta fokuserar på de synliga delarna av isberget, men att de delar som bidrar 

till förändring är de som inte syns och är mer rotade i organisationen. För att kunna bedriva 

förändring inom en organisation måste organisationskulturen identifieras för att på så sätt 

kunna agera efter de förutsättningar som finns inom organisationen. En organisationskultur 

som stödjer förändringar bör styras på ett sätt, och en organisationskultur som motsätter sig 

förändringar på ett annat. Kulturen inom de flesta organisationer har formats under en lång tid 

genom historien och väldigt få organisationer har format sin kultur för att passa den strategi 

som organisationen arbetar efter (Atkinson, 2012). Då kulturen inte är formad efter befintliga 

strategier medför det att få organisationer har en klar bild av hur kulturen ska hanteras för att 

genomföra förändringar. Likt Atkinson (2012) så delar Park et al. (2004) upp 

organisationskulturen i två olika delar; en synlig och en osynlig del. Den synliga dimensionen 

kan beskrivas som organisationens konkret uttalade värderingar, filosofier och mission medan 

den osynliga dimensionen ligger hos de anställda i organisationen och beskriver den enskilda 
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individens värderingar, handlingar och personliga uppfattningar (Ismail, et al., 2007). Ismail 

et al. (2007) nämner vidare att en organisations struktur är en av de kritiska 

framgångsfaktorerna för ett lyckat arbete med kunskapsöverföring. Stora organisationer 

karakteriseras av komplexa strukturer med långa beslutslinjer och omfattande 

rapporteringsprocesser vilket medför begränsningar i informationsflödets effektivitet. 

3.4.3 Organisationskulturens inverkan på Kunskapsöverföringsprocessen  

Organisationskulturen har en tydlig koppling till hur organisationer arbetar med 

kunskapsöverföring och hur villiga individerna inom organisationen är att inleda ett arbete 

med kunskapsöverföring. Organisationskulturen bidrar till uppfattningen om vilken kunskap 

som är relevant och vilken kunskap som ska utvecklas och spridas. Dock kan uppfattningen 

av vilka kunskaper som är viktiga att förmedla skilja mellan olika subkulturer inom samma 

organisation (De Long & Fahey, 2000). En subkultur är en enhet eller avdelning inom en 

organisation som har andra normer och värderingar vilket avspeglar sig i deras sätt att 

identifiera sig. Organisationer har ofta en övergripande organisationskultur och flera 

subkulturer.  

Utöver att påverka uppfattningen om vad som är viktig kunskap inom olika subkulturer så 

påverkar organisationskulturen regler och utförande för hur kommunikationen sker mellan 

individer inom organisationen (De Long & Fahey, 2000). Dessa regler och utförande påverkar 

i sin tur i vilken utsträckning kunskap delas inom organisationen. För att åstadkomma en 

öppen kommunikation där kunskap delas utan barriärer måste organisationskulturen 

identifieras. Kulturen inom en organisation bestämmer vem som förväntas kontrollera vilken 

kunskap som ska delas, vem som ska dela den, och vem som kan ta till sig kunskap. Kulturen 

inom organisationen har även inverkan på tilliten mellan individer. En högre tillit hos 

individer bidrar till att skapa en kultur som medför att kunskap och information lättare delas. 

En låg tillit innebär att individer inte delar kunskap för de är osäkra hur en spridning av 

kunskap kan komma att nyttjas av andra inom organisationen. Att ha tillit spelar enligt De 

Long och Fahey (2000) in på hur stor del av kunskapen som delas mellan individer, men 

också hur stor del kunskap inom organisationen som delas till det organisatoriska minnet. 

Individer som besitter kunskap kan vid spridning av kunskap känna att de tappar ägarskapet, 

någon som många individer ser som en maktfaktor. Organisationskulturen är därmed en 

avgörande faktor för vilken kunskap som delas inom organisationen i sin helhet, vilken 

kunskap som delas inom respektive organisationsenhet samt vilken kunskap som individen 

väljer att behålla för sig själv. 

Det finns faktorer i en organisationskultur som påverkar i vilken utsträckning information- 

och kunskapsflöden kan integreras i en organisation. De Long och Fahey (2000) har 

identifierat fyra faktorer som underlättar för en sådan integrering: 

· Att det finns en kultur som medför att kunskap hämtas utifrån. Att individer inom 

organisationen aktivt söker kunskap istället för att invänta den. 

· Att det är högt i tak och att strategiska frågor inom organisationen diskuteras och 

debatteras. 

· Hög delaktighet i dessa debatter och diskussioner. 

· Att organisationen har en tendens att utmana befintliga antaganden som formats efter 

tidigare framgångar. 
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Dessa faktorer påverkar i vilken utsträckning en process för kunskapsöverföring kan 

integreras inom en organisation. Det är viktigt att identifiera organisationskulturen för att på 

så sätt kunna utforma en strategi för kunskapsöverföring som matchar den organisationskultur 

som råder inom den studerade organisationen. 

3.4.4 Drivkrafter och barriärer för kunskapsöverföring 

Drivkrafterna för att jobba med kunskapsöverföring kan delas upp i individuella och 

organisatoriska faktorer, men det övergripande motivet för att utveckla en process för 

kunskapsöverföring är att uppnå en högre effektivitet inom organisationen (Jonsson, 2012). 

Enligt Hislop (2009) beror drivkrafterna på organisationstyp samt organisationens 

verksamhetsområden. De huvudsakliga faktorerna kan dock delas upp som: 

· Ökade vinster 

· Ökade marknadsandelar 

· Ökad innovationsförmåga 

· Kostnadsbesparingar 

Det är viktigt att poängtera att en organisation i grund och botten är en samling av individer 

med olika behov och intressen, vilket innebär att det krävs en förståelse för vad drivkrafterna 

för kunskapsöverföring är på en individnivå.  

Flertalet studier har genom åren kartlagt olika typer av barriärer som kan uppstå i samband 

med arbetet med att utforma arbetssätt relaterade till kunskapshantering och 

kunskapsöverföring. Riege (2005) identifierar i sin studie ett antal olika barriärer för 

kunskapsöverföring vilka sammanfattas som individuella barriärer, organisatoriska barriärer 

samt teknologiska barriärer. Riege (2005) hävdar vidare att identifikationen av barriärer för 

kunskapsöverföring spelar en viktig roll för resultatet av en kunskapsöverföringsstrategi. I 

samma studie nämns även att den troligtvis vanligaste orsaken för varför organisationer inte 

uppnår sina mål med arbetet för kunskapsöverföring är avsaknaden av klara kopplingar 

mellan kunskapsöverföringsstrategi och de övergripande målen inom organisationen. En 

orsak till detta kan enligt Riege (2005) vara att kunskapsöverföring ses som en separat 

aktivitet istället för att ses som en naturlig del och integreras i det dagliga arbetet. I Tabell 7 

presenteras ett antal olika barriärer kopplade till de olika aspekterna framtagna i Rieges 

(2005) studie. 
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Tabell 7. Barriärer för kunskapsöverföring (Riege, 2005). 

Barriär Individuell Organisatorisk Teknologisk 
1 Avsaknad av tid för 

kunskapsöverföring 

samt identifiering av 

personer i behov av 

specifik kunskap. 

Ingen tydlig koppling mellan 

kunskapsöverföringsstrategin och 

organisationens övergripande 

strategi. 

Orealistiska 

förväntningar om vad 

som kan 

åstadkommas med IT 

system. 

2 Uppfattningen att 

delning av kunskap kan 

äventyra jobbsäkerheten. 

Avsaknad av ledarskap i form av 

tydlig kommunikation av 

fördelarna med 

kunskapsöverföring. 

Låg kompabilitet 

mellan olika IT 

system och processer 

inom organisationen. 

3 Låg kännedom om 

huruvida individuell 

kunskap kan vara 

värdefull för andra. 

Avsaknaden av formella och 

informella ytor att överföra och 

generera ny kunskap. 

Motvilja att använda 

nya IT system på 

grund av låg 

erfarenhetsgrad hos 

de anställda. 

4 Otillräcklig feedback, 

utvärdering och 

dokumentation av 

tidigare erfarenheter. 

Avsaknaden av belöningssystem 

för att motivera anställda att 

överföra kunskap. 

Bristfällig utbildning 

i hur de nya systemen 

skall användas. 

5 Avsaknad av förtroende. Befintlig organisationskultur 

förhindrar kunskapsöverföring. 

Bristfällig 

kommunikation av 

fördelarna av det nya 

IT systemet. 

I Tabell 7 framgår att på en individnivå så anses barriärerna vara kopplade till faktorer som är 

kopplade till interaktionen mellan människor såsom bristfälliga kommunikationsförmågor och 

sociala nätverk, skillnader i kulturer hos individerna samt bristande förtroende. Det 

sistnämnda kan bli ett problem då det kan uppstå en motvilja att överföra kunskap om den 

mottagande parten blir belönad för att ha utfört ett arbete som är baserat på kunskap från en 

annan individ utan att ge något tillbaka för det. Det är vanligt att de anställda tar en äganderätt 

på sin kunskap för att kunna profilera sig och sticka ut och/eller bli igenkänd inom 

organisationen (Jarvenpaa et al., 2001). Vidare sker kunskapsöverföring oftast frivilligt, i 

situationer där en tydlig möjlighet uppstår (Wheatley, 2000) vilket kan leda till att många 

tillfällen där en kunskapsöverföring från andra delar av organisationen hade varit möjlig kan 

utebli. 

3.4.5 Kotters modell för förändring 

För att en process för kunskapsöverföring ska få inverkan inom en organisation som inte har 

uttalade arbetssätt relaterade till kunskapsöverföring, krävs en förändring av de befintliga 

arbetssätten. För att få igenom en sådan förändring behandlar detta kapitel Kotters (1995) åtta 

steg för förändring, för att med hjälp av dessa identifiera vad som påverkar 

förändringsprocesser inom organisationer. 

Förändringsarbete inom en organisation är en komplex process där flera parametrar måste 

hanteras för att nå ett lyckat resultat. Den ständiga utvecklingen av nya teknologier och ökad 

konkurrens medför att organisationer kontinuerligt måste förändras för att vara redo att uppnå 

kort- och långsiktiga framgångar (Arenakis & Harris, 2009). Kotter (1995) följde under tio år 
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över hundra organisationer och deras förändringar och identifierade utifrån detta de vanligaste 

fallgroparna vid förändringsarbete.  

Appelbaum et al. (2012) påpekar att Kotters teorier bör kombineras med andra teorier inom 

förändringsledning och på så sätt anpassas till den förändring det studerade objektet 

efterfrågar.  Syftet med att använda Kotters åtta steg vid förändring är att identifiera de 

faktorer som påverkar en integrering av kunskapsöverföring och genom det fungera som ett 

teoretiskt verktyg för analys av den inhämtade empirin. Enligt Sidorko (2008) ska denna 

modell inte följas sekventiellt utan ses som en guide för hur förändringsarbeten ska utföras 

där flera steg i modellen kan vara aktuella samtidigt. 

Skapa en känsla av allvar och angelägenhet 

Det första steget i Kotters (1995) åtta steg för att förändra en organisation är att skapa en 

känsla av allvar och angelägenhet. Detta steg bygger på att mobilisera medarbetarna och få 

dem att inse att en förändring är nödvändig. Detta är av stor betydelse eftersom förändring 

bygger på samarbete mellan många individer och utan motivation hos individerna kommer 

förändringen inte att ske. Gist et al. (1989) stärker denna tes genom att argumentera för att 

information som kommer från flera källor ger ett större förtroende och bekräftelse hos 

individer. Det är vanligt i detta steg att chefer underskattar svårigheten i att få individer att gå 

utanför sin komfortzon och ta till sig de positiva effekter en förändring kan tillföra 

organisationen. Ledarskapet i organisationen är viktigt, om det är en hel organisation som ska 

förändras är det ledaren för organisationen som är nyckeln för att detta steg ska fungera. Är 

det inom en enhet förändringen ska ske är det enhetschefen som är nyckeln till framgång. 

Utan ett starkt ledarskap är framgång i detta första steg av förändring en stor utmaning. En 

viktig faktor för att motivera individerna inom organisationen till framgång är att förmedla de 

fakta som ligger bakom förändringen. Kotter (1996) menar att om de faktorer som ligger 

bakom förändringen förmedlas till individerna i organisationen, är det större sannolikhet att 

individerna ser nyttan av förändringen och också blir mer motiverade. 

Bilda en samordnad styrgrupp 

Det andra steget för förändring är att bilda en samordnad styrgrupp. Detta steg syftar till att 

hantera problemet att förändring inte kan lyckas utan att ledare med tillräcklig status inom 

organisationen leder förändringsarbetet (Kotter, 1996). Seniora ledare bör vara kärnan i 

förändringsgruppen samtidigt som ledare från flera nivåer och som arbetar tätt med 

linjeorganisationen ska ingå för att skapa förtroende och få inverkan på organisationen. Enligt 

Kotter (1996) ska den samordnade styrgruppen bestå av medlemmar med expertkunskaper, 

trovärdighet och ledarskapsförmåga. Dessa egenskaper har undersökts av Lines (2007) som 

menar att ledare med hög position inom organisationen har en större inverkan för en lyckad 

förändring än ledare med lägre positioner, men att individer med hög expertkunskap kan 

medföra samma positiva påverkan på förändringen som ledare i en hög position. Kotter 

(1996) menar att bra chefer håller förändringsarbetet under kontroll medan bra ledare skapar 

visioner som får förändringen att ske. Paper et al. (1997) vidareutvecklar detta och 

argumenterar för att det är viktigt att ledare inom förändringsarbeten ändrar sitt behov av 

kontroll och styrning och istället ger stöd för förändringen. Utan ett förändrat beteende hos 

ledarna är det stor chans att förändringsarbetet i organisationen misslyckas. 

Förändringsarbeten med stöd från ledningen är mer troliga att stödjas av organisationens 

individer vilket kan bidra till att en implementering av förändringen lättare kommer att ske 

(Self, et al., 2007). 
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Formulera en vision och strategi 

För att framgångsrikt kunna genomföra förändringsarbete menar Kotter (1995) att det är 

viktigt att styrgruppen identifierar en vision och en strategi för förändringsarbetet. Denna 

vision och strategi måste tilltala individerna i organisationen och peka ut en tydlig riktning för 

vart förändringsarbetet ska leda. Visionen ska vara enkel och inneha förmågan att kunna 

kommuniceras inom organisationen så att individer på samtliga nivåer förstår och ser syftet 

med den. Innebörden av en tydlig vision är viktigt för förändringsprojektets utgång (Wright & 

Thompsen, 1997) och bidrar också till att individers möjlighet att tänka långsiktigt (Flamholtz 

& Kurland, 2006). Genom en välformulerad och väl utarbetad vision skapas motivation hos 

organisationens individer och syftet med förändringen ses bortom individens egna kortsiktiga 

intressen. En bra vision kräver tid, engagemang och uthållighet för att utformas. Det är viktigt 

att de anställda och cheferna i en organisation förstår innebörden av visionen då detta skapar 

motivation (Kotter, 1996; Washington & Hacker, 2005). 

Förmedla visionen 

När visionen för förändringsarbetet är formulerad måste den kommuniceras inom 

organisationen. Att kommunicera visionen är ett kritiskt moment i en organisations 

förändringsprocess eftersom det påverkar inställningen hos medarbetarna på ett positivt eller 

negativt sätt (Bordia, et al., 2004). Det finns enligt Nelissen & van Selm (2008) en tydlig 

koppling mellan medarbetares tillfredställelse och chefers förmåga att kommunicera. 

Kommunikation av visionen är inte en enkel process utan den måste arbetas in i 

organisationen och det är viktigt att de som kommunicera denna vision lever som de lär. 

Visionen måste vara enkel att förstå för att undvika att delar av organisationen missförstår den 

och tar förändringen i fel riktning. Kommunikationen måste ske genom flera olika kanaler för 

att få en inverkan på organisationen som en helhet och det är också viktigt att få till en 

tvåvägskommunikation från ledningen genom att lyssna på individerna inom företaget. 

Medarbetare som sätter sig mot en förändring gör ofta detta på grund av att de inte känner sig 

tillräckligt involverade i förändringsprocessen på grund av bristande kommunikation (Frahm 

& Brown, 2007). Detta styrks också av Smith et al. (1995) som i sin studie visar att 

medarbetare med en högre delaktighet och bättre dialog oftare ställer sig mer positiva till 

förändring. 

Ge de anställda befogenheterna att agera för att övervinna barriärer 

Coch & French (1948) visar att motståndet till förändring minskar om individer i 

organisationen aktivt får delta i förändringsarbetet. Vid många förändringsprocesser är 

individerna i en organisation väl medvetna om visionen och syftet med förändringen, men ser 

för stora barriärer för att det ska fungera i praktiken. För att komma runt dessa barriärer måste 

de identifieras och för att identifiera dessa barriärer måste ett stort antal personer vara 

involverade i processen. Med ett större antal personer involverade är det troligare med en bra 

utgång. Lamarsh & Rothermel (2012) menar att för att säkerställa ett bra resultat, måste 

förändringsarbeten inkludera, inte bara ledare och medlemmar i styrgruppen av förändringen, 

utan också de anställda som blir påverkande av förändringen. Att inkludera individer inom 

organisationen i förändringsarbetet medför mer än att bara öka chansen för en lyckad 

förändring. Det medför också att anställda lär sig att arbeta med de nya förändringarna som 

genomförs. Få organisationer har kraften, tiden och det momentum som krävs för att ta bort 

alla barriärer för en lyckad förändring, men de största måste konfronteras och övervinnas.  

 



3. Teoretiskt ramverk  Johan Pregner & Philip Sande 

28 

 

Skapa kortsiktiga vinster 

Att genomföra förändringar inom en organisation tar tid och med tiden kan det momentum 

som skapas vid introduktionen av en förändring försvagas. För att motverka att det 

momentum som skapats för förändring försvagas är det viktigt med kortsiktiga mål och 

vinster. Framgång under förändringsprocessen skapar självförtroende inom organisationen 

och en tro på att visionen med förändringen kan uppnås (Pietersen, 2002). Utan kortsiktiga 

vinster kommer individer inom organisationen att mista intresset för förändring och gå över 

till de individer som har motsatt sig förändringen från början. Ledare klagar ofta på att de 

måste producera kortsiktig vinning för företaget. Kotter (1996) ser dessa kortsiktiga vinster 

som en framgångsfaktor i förändringsarbetet. Kortsiktiga vinster hjälper till att hålla arbetet 

vid liv och skapa förutsättningar för en lyckad förändring. Under förändringsprocessen ska 

ledare i organisationen belöna lyckat arbete som hjälper förändringen att nå visionen 

(Eisenbach, et al., 1999). Dock ska inte allt fokus läggas på kortsiktiga vinster utan det gäller 

att finna en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. Med för stort fokus på kortsiktiga 

vinster kan förändringen ta nya riktningar under processen vilket leder till att medarbetarnas 

förväntningar på förändringen kan ändras och på så sätt skapa komplexa problem för 

ledningen (Boga & Ensari, 2009). 

Bredda arbetet 

Att fira de kortsiktiga vinsterna inom förändringsarbetet kan vara bra, men att se kortsiktiga 

vinster som att förändringsarbetet är klart kan fälla hela förändringsprocessen. Om segern för 

en förändring tas ut i förskott kan det momentum som finns för förändring försvinna då slaget 

redan ses som vunnet. Momentum i förändring beskrivs som en dynamisk kraft som påverkar 

utgången av förändringsarbetet (Kotter, 1995). Förändringens momentum måste enligt Elmes 

& Wynkoop (1990) finnas för att en förändring ska ske. Detta momentum skapas genom stöd 

från individer inom organisationen och det ses en koppling mellan anställdas engagemang för 

förändring och förändringsmomentum (Jansen, 2004). För att en förändring ska vara långvarig 

måste den sätta sig i kulturen i organisationen och det sker genom långvarigt arbete. Att 

lyckas med kortsiktiga vinster är enbart ett sätt för att ta nästa steg för att nå den övergripande 

visionen. Ledare som är duktiga inom förändringsarbete använder kortsiktig vinning för att 

överkomma barriärer som måste överkommas innan den slutliga visionen är uppnådd. 

Förankra de nya inställningarna i organisationskulturen 

Det sista steget i förändringsarbetet är att införliva förändringarna inom organisationens 

kultur. Innan det nya beteendet är rotat i företagets sociala normer och delade värden kommer 

det att försvinna så fort drivkraften bakom förändringen försvinner (Kotter, 1996). Det är 

huvudsakligen två faktorer som är viktiga för att implementera en förändring i en 

organisations kultur. Den första är att förtydliga hur förändringen har hjälpt organisationen att 

förbättra sina prestationer. Den andra faktorn är att se till att nästa generation av chefer tar till 

sig förändringen och ser det som naturligt att arbeta efter dessa direktiv. För att få en hållbar 

förändring måste en fundamental förändring i hur företaget genomför sitt dagliga arbete 

genomföras (Senge, et al., 1999). Detta styrks av Jacobs (2002) som menar att för att få en 

uthållig förändring som stannar över tid måste förändringen bli en del av det pågående dagliga 

arbetet inom organisationen. 
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3.5 Strategier för kunskapsöverföring 
En formell strategi för att hantera kunskap inom organisationen kan ses som ett verktyg för att 

öka det organisatoriska minnet (Powell & Ambrosini, 2012). Vidare ska en strategi för 

kunskapsöverföring ska spegla den övergripande affärsstrategi en organisation arbetar efter 

(Smith, 2004). Om det inte finns en strategi inom organisationen för att hantera kunskap 

kommer denna att överföras via personliga möten inom sociala nätverk (Powell & Ambrosini, 

2012). Med sociala nätverk menas informella relationer som existerar inom grupper och kan 

sträcka sig över divisionsenheter inom organisationen. Att sprida kunskap och information 

genom personliga möten och sociala nätverk kan ses som en naturlig del av det dagliga 

arbetet. Det finns dock tre aspekter relaterade till sociala nätverk som kan förhindra en 

effektiv kunskapsspridning. För det första så är kunskapsspridningen begränsad av det sociala 

nätverkets storlek vilket innebär att informationen endast kommer vara tillgänglig inom 

ramarna för detta nätverk. Att kunskapsspridningen begränsas av den mottagande partens 

förmåga att ta emot information ses som den andra begränsande faktorn i de sociala 

nätverken. Den tredje och sista faktorn som Powell & Ambrosini (2012) ser som problematisk 

är att kunskap inte skyddas från förslitning när den sprids inom sociala nätverk. Med detta 

menas att kunskap kan försvinna eller förvrängas med tiden om den inte har lagrats på annat 

sätt än inom individerna inom det sociala nätverket. 

För att hantera de problem som har nämnts ovan kan ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

hantera dessa frågor appliceras inom organisationen i form av kunskapshanteringsstrategier. 

Dessa syftar till att adressera de begränsningar som de sociala nätverken utgör genom att bistå 

som verktyg för att facilitera en effektiv identifiering och användande av den kunskap som 

finns lagrad inom organisationen (Metaxiotis, et al., 2005). På en funktionell nivå kan 

kunskapsöverföringsstrategier generellt delas upp i två olika strategier (Hansen et. al, 1999). 

Dessa benämns kodifierings- och personifieringsstrategin och är inom litteraturen för 

kunskapsöverföring de dominerande strategierna (Hansen, et al., 1999;Powell & Ambrosini, 

2012;Smith, 2004).  Dessa strategier är i grunden väldigt olika och har identifierats genom att 

undersöka hur konsultbolag, där verksamheten kretsar runt kunskap som kärntillgång, arbetar 

med lagring och spridning av kunskap. 

De organisationer som använder en kodifieringsstrategi har ett stort fokus på att lagra kunskap 

i sina interna system, ofta digitala källor såsom IT system (Hansen et. al, 1999) för att 

möjliggöra att informationen lätt kan nås av andra. Denna strategi brukar även kallas en 

”individ-till-dokument” strategi där kunskaper hämtas från den individ som besitter den och 

placeras i ett dokument för att kunna användas vid senare tillfällen (Hansen et. al, 1999). 

Innan informationen infogas i dokumenten tas sammanhangsspecifika uppgifter bort för att 

dels göra innehållet anonymt då de kan innehålla kundkänsliga uppgifter, samt för att 

innehållet skall kunna appliceras i ett allmänt fall. Kodifieringsstrategin möjliggör en 

storskalig informationsspridning inom företaget eller organisationen eftersom den öppnar upp 

möjligheten för personer att själva gå in i kunskapsdatabaser för att söka efter kodifierad 

kunskap istället för att söka upp den enskilde individen som besitter denna kunskap. 

I den andra strategin, personifieringsstrategin, är kunskap starkt bunden till individerna inom 

organisationen och delas vid fysiska möten mellan individerna. I en organisation där en 

personifieringsstrategi används ses inte IT systemen som lagringsfunktioner för kunskap, utan 

snarare ett sätt att länka samman individer för att istället utbyta kunskap vid socialisering.  De 

organisationer som lägger vikt vid personifieringsstrategin fokuserar på dialogen mellan 
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individerna där kunskap överförs vid till exempel strukturerade brainstorming workshops eller 

andra typer av personliga möten. För att adressera problemet gällande storleken på de sociala 

nätverken inom organisationen och att dessa utgörs som gränser för kunskap så kan en 

personifieringsstrategi vara till hjälp för att hitta kunskap utanför de sociala nätverk som 

individerna vanligtvis verkar inom och på så sätt skapa en kontakt med den ideella personen 

som besitter sökt kunskap (Powell & Ambrosini, 2012). I Figur 7 görs en illustration utöver 

de olika kunskapsöverföringsstrategierna och hur kunskap och information görs tillgänglig 

inom de olika alternativen. 

 

Figur 7. Illustration av de olika kunskapsöverföringsstrategierna. (Powell & Ambrosini, 2012) 

Hansen et. al (1999) redogör för ett antal olika exempel som belyser skillnaderna mellan de 

olika strategierna ur ett ekonomi-, IT- samt HR perspektiv. Dessa exempel är baserade på hur 

konsultbolag arbetar med kunskapsöverföring men kan även anses vara generaliserbara till 

andra företag och organisationer. Vid användandet av kodifieringsstrategin kretsar den 

ekonomiska modellen runt att göra en stor grundinvestering i ett system som möjliggör 

återanvändningen av kunskap i form av de lagrade dokumenten för att möjliggöra en 

storskalig kunskapsspridning inom organisationen. De anställda inom organisationen bör 

uppmuntras att använda och bidra med dokument till kunskapsdatabasen genom att ges 

belöningar i någon form. Organisationer som tillämpar en personifieringsstrategi baserar 

kunskapsöverföringsarbetet på att belöna anställda för direkt kunskapsöverföring vid möten 

samt utveckling av nätverk med syfte att länka samman individer för att möjliggöra 

överföringen av tyst kunskap. Mindre resurser läggs här på IT-system. 

Även om de två strategierna kan ses som helt skilda då personifieringsstrategin ses som 

tillgången till icke-dokumenterad information och kodifieringsstrategin motsättningsvis ses 

som tillgången till dokumenterad dokumentation så bör dessa ej ses som helt fristående i 

relation till varandra (Powell & Ambrosini, 2012). Kunskap som erhålls via kollegor inom 

organisationen kan erhållas både i dokumenterad och i icke-dokumenterad form. Vidare kan 

lagrade dokument bidra till att en individ kan söka upp dokumentets skapare för att på så sätt 
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få tillgång till kunskap som inte är kodifierad. Hansen et. al (1999) hävdar att en organisation 

bör ha huvudfokus på att använda en av strategierna för att undvika att misslyckas med arbetet 

relaterat till kunskapsöverföring. Dock anser Hansen et. al (1999) att den andra strategin 

samtidigt inte bör förbises helt, utan det bör istället tillämpas en 80/20 princip där den ena 

strategin ses som komplement till den andra.  Teorin om att endast fokusera på en av 

strategierna motsätts av Powell & Ambrosini (2012) som även dem har undersökt hur 

konsultbolag arbetar med kunskapsöverföring. Resultatet i deras studie visar på att en 

kombination av de tillgängliga strategierna kan leda till positiva effekter ur 

kunskapsöverföringssynpunkt. 

3.6 Summering av teoretiskt ramverk 
De övergripande områden som har identifierats som viktiga i arbetet med kunskapsöverföring 

inom organisationer är (1) Processen för kunskapsöverföring (2) Påverkande faktorer för 

integrationen av kunskapsöverföringsprocessen och (3) Strategier för kunskapsöverföring. 

Dessa tre områden ses som grunden till analysen i denna studie och sammanfattas därför i 

detta kapitel. 

3.6.1 Processen för kunskapsöverföring 

För att på ett strukturerat sätt kunna bryta ned kunskapsöverföring i dess ingående delar har 

återkommande faktorer från litteraturen sammanställts. Dessa faktorer har valts då flera 

författare nämner innebörden av dessa som viktiga vid kunskapsöverföring. De olika 

författarna namnger faktorerna i kunskapsöverföringsprocessen på olika sätt vilket medför 

denna sammanfattning bör ses som en generell sammanställning av de viktigaste delarna i 

kunskapsöverföringsprocessen. Det ses tydligt att det finns fem övergripande steg som 

författare inom ämnet kunskapsöverföring återkommer och diskuterar runt. Dessa presenteras 

i Tabell 8. 
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Tabell 8. Sammanfattning av kunskapsöverföringsprocessens ingående delar utifrån analyserad teori. 

Steg i 
kunskapsöverförings-
processen 

Innebörd Författare 

Skapande av kunskap Kunskap skapas när tyst- och 

explicit kunskap omvandlas. Den 

skapas också i form av 

erfarenheter från utförda arbeten.  

Sverlinger (2000), 

Nonaka (1994), Lindsey 

(2002), Dixon (1992), 

Johnsson(2012), 

Despres & Chauvel 

(1999) 

Tillvaratagande av kunskap När kunskap är skapad måste den 

tillvaratas. Detta sker genom att 

identifiera vilken kunskap andra 

inom organisationen kan ha nytta 

av genom att identifiera hur 

meningsfull den är för andra. 

Nonaka (1994), Dixon 

(1992), Sverlinger 

(2000), Gilbert & 

Cordey-Hayes (1996), 

Despres & Chauvel 

(1999) 

Distribuering av kunskap Tillfångatagen kunskap måste 

distribueras inom organisationen 

för att ge andra möjligheten att 

nyttja tidigare erfarenheter. 

Nonaka (1994), Dixon 

(1992), Sverlinger 

(2000), Gilbert & 

Cordey-Hayes (1996), 

Despres & Chauvel 

(1999) 

Lagring av kunskap Att lagra kunskap i fasta 

strukturer benämns både som 

organisatoriskt minne och en 

kunskaps reservoar inom teorin. 

Att lagra kunskap innebär att 

kunskap finns inom 

organisationen hos individer, 

strukturer, IT-stöd, rutiner, 

nätverk, kulturer m.fl.  

Dixon (1992), 

Sverlinger(2000), Kasvi 

et al (2003), Gilbert & 

Cordey-Hayes (1996), 

Argote och Ingram 

(2000), Walsh & 

Ungson, (1991), 

Despres & Chauvel 

(1999) 

Återvinning av kunskap Den kunskap som finns lagrad 

inom organisationen måste finnas 

tillgänglig för de individer som 

behöver det vid den tidpunkt de 

behöver den.  

Sverlinger(2000), 

Dixon(1992), Probst et 

al, (2000), Despres & 

Chauvel (1999) 

 

Dessa identifierade faktorer kommer att användas för att utveckla en process som kan 

användas för att analysera hur kunskapsöverföring kan bli en integrerad del av en 

projektbaserad organisation. Faktorerna som har presenterats ovan ska inte ses som de enda 

som har inverkan på kunskapsöverföringsprocessen inom en organisation. Aspekter relaterade 

till strategier som är anpassade efter befintliga arbetssätt och kultur har tidigare i det 

teoretiska ramverket identifierats som avgörande för ett framgångsrikt arbete med 

kunskapsöverföring.  
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3.6.2 Påverkande faktorer för kunskapsöverföringsprocessen 

Ett flertal faktorer har identifierats i teorin som påverkar möjligheten för en organisation att 

arbeta med kunskapsöverföring. Generellt kan dessa delas in i tre huvudsakliga kategorier; 

Individuella, organisatoriska och teknologiska barriärer (Jonsson, 2012; Riege 2005). Bland 

de individuella faktorerna som identifieras finns aspekter som förtroende, tidsbrist, 

motivation, kommunikation och motvilja att anpassa sig till nya arbetssätt (Riege, 2005; 

Kotter, 1995).  

Ur ett större perspektiv har också organisatoriska faktorer identifierats. Bland de 

organisatoriska faktorerna har organisationskulturen visat sig vara en av de faktorer som 

påverkar arbetet med kunskapsöverföring i störst utsträckning (De Long & Fahey, 2000; 

Ismail et al., 2007; Nonaka & Takeuchi, 1995). Kulturen spelar in i många avseenden och 

påverkar hur det dagliga arbetet utförs och vilka kommunikationsvägar som finns tillgängliga 

inom organisationen. Ledarens roll har också visat sig viktig, speciellt vid förändringsarbete 

vilket är nödvändigt för att förändra en organisation och dess befintliga arbetssätt (Kotter, 

1995; Lines, 2007; Paper et al., 2007). För att kunskap ska bli en integrerad del av en 

organisation ses också barriärer i form av att organisationer saknar IT-stöd för 

informationsdelning samt har en övertro på de system som redan finns inom 

organisationen(Riege, 2005).  

3.6.3 Strategier för kunskapsöverföring 

För att organisationen ska bli framgångsrik i sitt arbete med kunskapsöverföring krävs en 

strategi som är anpassad efter den rådande kulturen och de arbetssätt som de anställda jobbar 

efter idag. Detta eftersom det är svårt att förändra en befintlig kultur och svårt att förändra 

befintliga arbetssätt som är rotade i det vardagliga arbetet hos individerna inom 

organisationen. De strategier som har identifierats i teorin är personifieringsstrategin som 

syftar till att sprida kunskap via socialisering och kodifieringsstrategin som syftar till att 

sprida information via lagrade dokument (Hansen, 1999; Powell & Ambrosini 2012). I 

analysdelen av denna rapport kommer strategin att analyseras utifrån den rådande situationen 

på FMV och anpassas efter de faktorer som har inverkan på kunskapsöverföringsprocessen. 
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4. Organisationsbeskrivning 

I detta kapitel ges en beskrivning av objektet för fallstudien. Kapitlet är indelat i fyra delar. 

Första delen syftar till att ge en förståelse för organisationen. Den andra delen beskriver 

förändringar som organisationen genomgått de senaste åren. Den tredje delen beskriver den 

projektprocess som organisationen tillämpar. Avslutningsvis ges en presentation av de 

projekt som analyserats i fallstudien. 

FMV bildades år 1968 då samtliga försvarsgrenars (Flyg, mark och marin) 

materialanskaffningsenheter samlades i en gemensam enhet, men dess rötter sträcker sig 

tillbaka till 1600 talet då Kunglig Krigskollegium inrättades till följd av Vasaskeppets 

förlisning (Försvarets Materielverk, 2015a). Genom alla år har organisationen i grunden haft 

samma uppgift, att vara den enhet som försörjer Sveriges försvar med materiel med en vision 

om att detta ska ske på ett så ekonomiskt och säkert sätt som möjligt. Sedan FMV bildades 

har de levererat materiel enligt de krav som den Svenska försvarsmakten har ställt. Fokus har 

flyttats från att tidigare ligga på behov inom invasionsförsvar till att i dagsläget behandla 

helhetslösningar för det svenska insatsförsvaret. 

FMV genomgick nyligen en intern omorganisation och är idag indelad i sex olika 

verksamhetsområden som är utspridda över hela landet med ett gemensamt syfte att 

tillsammans leverera den utrustning som försvaret kräver i sin dagliga verksamhet. De olika 

verksamhetsindelningarna benämns System och produktionsledning, Anskaffning och 

logistik, Förråd, service och verkstäder, Test och evaluering, Strategiskt projekt Gripen samt 

Marknad och inköp. Dessa sex verksamhetsindelningar styrs av sex olika staber 

(Ledningsstab, Ekonomistab, HR-stab, Infostab, IT-stab, Juridikstab) med syfte att ansvara 

över sina specifika områden (Försvarets Materielverk, 2015e). FMV bedrivs som en civil 

statlig myndighet och det yttre ansvaret mot den Svenska regeringen innehas av FMVs 

styrelse med generaldirektör Lena Erixon. Organisationsstrukturen i sin helhet ses i Figur 8. 

 

Figur 8. FMVs organisationsstruktur 

4.1 Förändringsprojekt inom FMV 
FMV har under senare år skapat ett tätare samarbete med Försvarsmakten för att ansvara för 

en sammanhållen försvarslogistik. Ett exempel på det tätare samarbetet är de båda 

myndigheternas sammanslagna arbete vid utformandet av en ny modell för beställningar och 

ledning av försvarslogistik. FMV har också blivit mer delaktiga i de tidigare faserna av 

Försvarsmaktens strategiarbete samt driften av den dagliga verksamheten av de tekniska 



4. Organisationsbeskrivning  Johan Pregner & Philip Sande 

35 

 

system som används i processerna. För att lyckas med de nya uppgifterna har FMV under år 

2013 dubblat sin personalstyrka genom personaltillströmning från Försvarsmakten (Försvarets 

Materielverk, 2015c). Detta har lett till att organisationen har fått en bredare kompetens inom 

fler yrkesområden. 

Det yttre ansvaret för myndighetens förändringsarbete innehas av generaldirektör Lena Erixon 

och för att klara av de senare årens arbete med förändringar inom organisationen startades år 

2012 ett projekt för styrmodeller, kallat styrmodellsprojektet. Syftet med detta projekt har 

varit att utveckla FMVs processer för hur myndigheten organiserar och följer upp den dagliga 

verksamheten. I grunden av förändringsarbetet ligger en gemensam målbild som har 

formulerats tillsammans av myndighetens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. 

Organisationens gemensamt uttalad vision lyder: ”Effektiv försvarslogistik – När och där den 

behövs.”(Försvarets Materielverk, 2015c) 

Målbilden består av följande grundläggande delar: den gemensamt uttalade visionen som 

samtliga verksamhetsindelningar ska eftersträva; myndighetens uttalade verksamhetsidé som 

lyder ”FMV utformar, upphandlar och tillhandahåller försvarslogistik i nära samarbete med 

det svenska försvaret”; Verksamhetens övergripande mål samt de tillhörande prioriterade 

målen och slutligen de nyckeltalsområden och nyckeltal som används för att utvärdera hur väl 

arbetet ligger i linje med strategier eller hur organisationens utveckling mot de uttalande 

målen ser ut. Den värdegrund som FMV idag arbetar för att integrera innebär att 

organisationen skall agera som ”Ett FMV”. Anledningen till att FMV idag arbetar med en ny 

värdegrund är det personaltillskott som FMV fått genom att delar av Försvarsmakten blivit 

integrerade i organisationen.  

4.2 Projektprocessen inom FMV 
FMV bygger stora delar av verksamheten på projekt och detta medför att de har en utvecklad 

styrmodell för projektprocessen. Den projektprocess, Figur 9, som idag tillämpas inom FMV 

är en del av det interna verksamhetsledningssystemet (VHL) som används för styrning av 

verksamheten i sin helhet. Projektprocessen är baserad på den kända projektledningsmodellen 

PMI utvecklat av Project Management Institute och består således av de traditionella faserna i 

ett projekt, planeringsfas, genomförandefas, övervakningsfas samt avslutningsfas (Försvarets 

Materielverk, 2015e).  

 

Figur 9. Projektprocessen inom FMV. 

VHL är tillgänglig för samtliga anställda inom FMV och går att nå genom intranätet. I den 

inledande planeringsfasen är syftet att identifiera och dokumentera projektets mål och 

förutsättningar för att bedöma projektets realiserbarhet samt vilka projektleveranser som är 

nödvändiga för att uppnå projektets mål. Här ingår aktiviteter såsom upprättandet av en 

tidsplan, budget, kalkylering av projektrisker samt en nedbrytning av projektets ingående 

delar på en mer detaljerad nivå. Detta kallas inom projektlitteraturen WBS, från engelskans 
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Work Break down Structure. När projektets planeringsfas är över så sammanställs en 

projektplan baserad på de tidigare nämnda aktiviteterna som sedan sättas ihop till ett 

offertunderlag som slutligen lämnas över till kunden (Försvarsmakten). 

I projektets andra fas, genomförandefasen, verkställs den plan som togs fram i projektets 

planeringsfas. Genom verkställande av projektplanen fastslås budget, tidsplan samt mål och 

förutsättningar. En viktig aktivitet i genomförandefasen är utvecklingen av 

kravspecifikationer som ställs på det system som projektet behandlar. Kravdefiniering är en 

process bestående av två delar, dels definitionen av intressentkraven som fokuserar på att 

formulera de krav som systemets intressenter har, samt en omvandling av dessa intressentkrav 

till systemkrav. När intressentanalysen har gjorts så definieras den verksamhet som produkten 

eller systemet skall användas inom, det vill säga dess kontext och hur produkten eller 

systemet skall användas. Utifrån dessa aspekter formuleras sedan intressenternas krav. Kraven 

består i funktionella och icke-funktionella krav. Funktionella krav är krav som systemet ska 

uppfylla. Icke-funktionella krav är krav som beskriver med vilken kvalitet de kravställda 

funktionerna ska utföras av systemet. Det andra steget i kravdefinieringen är att omvandla 

intressentkraven till systemkrav där de önskade och kravställda egenskaperna på systemet 

omvandlas och beskrivs i tekniska krav som är verifierbara. Systemkraven ska definiera vilka 

funktioner som det tilltänkte tekniska systemet ska klara av. I detta skede är det viktigt att 

identifiera interaktionen mellan systemet och dess omgivning.  

Det finns ett antal stödjande aktiviteter som används under genomförandefasen. Exempel på 

stödjande aktiviteter är utveckla det projektteam som ska arbeta i projektet, kvalitetssäkra 

arbetet och distribuera information. Vid utvecklandet av projektteamet identifieras vilka delar 

som är väsentliga för att projektets mål ska nås. För att säkerställa att rätt personalresurser 

finns, krävs att personal med möjligheten att påverka resultatet knyts till projektet och att 

personalen motiveras att arbeta mot projektets mål. Under projektgenomförandet ska även 

information distribueras till individer utanför projektet för att tydliggöra projektets status.  

Projektets tredje fas består av projektövervakning och styrning vilket syftar till att identifiera 

avvikelser från projektplanen och styra projektet i rätt riktning. I denna fas ska projektet 

rapportera status för hur väl projektet följer projektplanen och leverera detta till intressenter. 

Detta sker i form av att projektet redovisar vilka milstolpar som uppnåtts och redovisar detta. 

Om avvikelser har skett i projektet ska dessa ändringar dokumenteras, projektplanen 

uppdateras och nödvändiga beslut för att driva projektet framåt tas.  

Om projektet har uppnått projektmålen kan det efter projektövervakning- och styrningsfasen 

avslutas. Vid projektavslut ska information framställas och distribueras för att formalisera 

färdigställandet av projektet. Detta innebär att avtalet med leverantör ska avslutas och en 

lösning presenteras. Vidare ska en erfarenhetsåtermatning ske, vilket innebär att erfarenheter 

som bildats under projektets gång ska sammanställas för användning i framtida projekt. Detta 

ska ske genom att projektdokumentation ska uppdateras, mål och utfall ska jämföras, 

arbetssätt och prestationer analyseras samt att förslag på förbättringar för framtida projekt 

formuleras. Eftersom FMV sedan omorganisationen även ansvarar för drift och 

vidmakthållande av försvarsmaterialet betyder detta att projekten övergår i en driftfas efter 

projektavslutet.  
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4.3 Beskrivning av projekt i fallstudien 
För att få en fördjupad bild av hur kunskapsöverföring genomförs inom FMV har två projekt 

valts som fallobjekt för djupare analys.  De projekt som har valts är Gripenprojektet och 

Visbyprojektet. Båda projekten hör till de större projekten inom FMV och innehåller flera 

delprojekt.  

4.3.1 Beskrivning av Gripenprojektet  

Gripenprojektet är Sveriges genom tiderna största industriprojekt och har pågått sedan starten 

år 1982. Det första flygplanet introducerades i flygvapnet år 1996. Inom FMV har projektets 

omfattning lett till att hela projektet ses som fristående i organisationsstrukturen och benämns 

därför som ett ”Strategiskt Projekt”. Flygplanet har genom åren kontinuerligt uppdaterats för 

att möta nya krav från Försvarsmakten och för att möta omvärldens utveckling. År 2013 

beslutade Sveriges regering att starta utvecklingen av nästa generations Gripen, kallad Gripen 

E. 

 

Under de år som FMV har bedrivit Gripenprojektet har projektet ändrat fokus från att till stor 

del omfatta utveckling av tekniken inom flygplanet, till att verka som en länk mellan kunden 

(Försvarsmakten) och industrin (SAAB). Detta har inneburit en förändring i 

projektmedarbetarnas kompetenskrav. I dagens projekt kretsar arbetet kring att se till att 

flygsystemet uppfyller de krav som försvarsmakten ställer idag, men också att det inom de 

kommande åren lever upp till framtida krav inom stridsprestanda och uppdragstillgänglighet 

(FMV, 2015d) som kan komma att förändras. Gripenprojektet är intressant ur en 

kunskapsöverföringsaspekt då det är ett projekt som har pågått under en lång tid. Detta 

medför att det inom projektets ramar kan finnas kunskap om projektstyrningsmetoder som rör 

exempelvis budgetering, tidsplanering och riskhantering, men även teknisk kunskap som kan 

vara värdefulla i andra projekt inom FMV. Då projektet även styrs i tätt samarbete med 

SAAB finns det kunskap i hur FMV som en statlig myndighet bedriver industrisamarbeten 

vilket kan vara användbart i kommande projekt. 

4.3.2 Beskrivning av Visbyprojektet  

Utvecklingen av Visbykorvetterna startade under 1990-talet och var till en början tänkt att 

resultera i sex fartyg, dessa ändrades dock år 2001 då beslut om att istället bygga fem enheter 

togs. Detta då Kockumsvarvet som har byggt samtliga fartyg befann sig i en ekonomisk kris 

(Intervjuperson G, 2015). Fartyget är utformat av FMV och har tillverkats av Kockums AB i 

Karlskronavarvet. 

 

Visbyprojektet startade då det svenska försvaret hade en önskan om att prova den smygteknik 

som vid starten av projektet enbart tillämpades på flygplan. Då denna teknik inte hade 

tillämpats inom sjösektorn tidigare krävdes helt nya kompetenser inom detta område. Det som 

gör Visbyprojektet unikt är att FMV har tagit fullt ansvar för designprocessen av fartyget 

vilket innebär att djupa kompetenser inom samtliga tekniska system som fartyget innefattar 

har krävts. Detta till skillnad från till exempel Gripenprojektet, där FMV är den upphandlande 

myndigheten som syftar till att kommunicera kraven från försvarsmakten till industrin och 

därmed inte har kontroll över den tekniska utvecklingen. Att FMV inom Visbyprojektet har 

bedrivit hela designprocessen innebär att det finns en stor mängd kunskap att tillvarata inom 

de områden som projektet har behandlat. 
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Skillnaden mellan Visbyprojektet och Gripenprojektet är att FMV har haft ett stort ansvar i 

designprocessen för fartygen inom Visbyprojektet och projektet har därmed innefattat krav på 

djupa tekniska kompetenser inom samtliga tekniska system som fartyget innefattar.  

I Gripenprojektet har FMV istället kontinuerligt arbetat med att anpassa flygsystemet efter 

dagens krav samt att tillsammans med Försvarsexportmyndigheten sköta kommunikationen 

med de länder som har köpt Gripensystemet. Detta innebär att de projektorganisatoriska 

delarna inom projektet är av stor vikt vilket gör projektet intressant för denna studie. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel analyseras studiens frågeställningar. Kapitlet inleds med att presentera en 

process för kunskapsöverföring. De steg som ingår i denna process har identifierats ur teorin 

för kunskapsöverföring. Kapitlet delas upp utifrån de ingående delarna i 

kunskapsöverföringsprocessen och analyseras tillsammans med empirisk data från den 

fallstudie som genomförts på FMV. 

 

För att besvara den övergripande frågeställningen i denna studie; Hur blir kunskapsöverföring 

en integrerad del av en projektbaserad organisation? har detta kapitel delats in i tre 

övergripande delar. Dessa delar är strukturerade enligt samma följd som frågeställningarna 

presenterade i kapitel 1.3 Syfte och frågeställning.  Den första delen syftar till att analysera 

studiens första delfråga ”Hur bedrivs arbetet med kunskapsöverföring inom en projektbaserad 

organisation?”. För att besvara denna delfråga presenteras först en process för 

kunskapsöverföring. Denna process är baserad på den teori som presenterades i kapitel 3.6 

Summering av teoretiskt ramverk och kommer att vara stöd vid den nulägesanalys som 

genomförs för de ingående delarna i processen. Den andra delen syftar till att analysera 

studiens andra delfråga; ”Vilka faktorer påverkar integrationen av kunskapsöverföring inom 

en projektbaserad organisation?”. I det sista delkapitlet behandlas slutligen den sista 

delfrågan; ”Vilken kunskapsöverföringsstrategi passar en projektbaserad organisation?”. I 

Figur 10 ses kapitlets indelning utifrån dessa tre huvudteman, med delkapitlens inbördes 

rubriksindelning samt en övergripande beskrivning av innehållet i dessa. 

 
Figur 10. Analyskapitlets utformning 
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5.1 Processen för kunskapsöverföring 

För att analysera hur arbetet med kunskapsöverföring sker inom FMV idag presenteras i detta 

kapitel de ingående delarna i en process för kunskapsöverföring som har utvecklats i samband 

med denna studie. De ingående delarna i processen för kunskapsöverföring presenterades i 

kapitel 3.6 Summering av teoretiskt ramverk, där en sammanställning av befintlig teori inom 

området för kunskapsöverföring presenterades. Utifrån de sammanställda teorierna 

identifierades återkommande begrepp, vilka utgör grunden för den 

kunskapsöverföringsprocess som har utvecklats i denna studie för att beskriva fenomenet 

inom projektbaserade organisationer.   Denna process för kunskapsöverföring påverkas av 

yttre faktorer samt strategier för kunskapsöverföring. Kunskapsöverföringsprocessen ses i sin 

helhet i Figur 11 tillsammans med dess respektive kapitelindelning. Genom att bryta ned 

kunskapsöverföringsprocessen i dess ingående delar möjliggörs en nulägesanalys av hur de 

olika delarna enskilt påverkar arbetet med kunskapsöverföring.  Utifrån en nulägesanalys kan 

faktorer som påverkar integrationen av en process för kunskapsöverföring inom 

organisationen identifieras. 

 

 
Figur 11. Kunskapsöverföring nedbruten i beståndsdelar och utformad som en process.  

Inom en projektbaserad organisations projektportfölj, där samtliga projekt pågår, skapas 

kunskap och erfarenheter som kan vara till nytta för framtida och parallella projekt (Jonsson 

2012). För att kunskap ska nå andra utanför projektet måste den tillvaratas för att kunna göras 

tillgänglig för andra inom organisationen (Despres & Chauvel, 1999). När kunskap har 

tillvaratagits ska den distribueras, antingen direkt till ett parallellt pågående projekt eller till 

en lagringsplats inom organisationen (Gilbert & Cordey-Hayes, 1996). Kunskap kan enligt 

Dixon (1992) lagras inom individer, kulturer, IT-system eller andra typer av strukturer som 

innebär att kunskapen finns inom organisationen. Delprocessen återvinn kunskap beskriver 

hur pågående projekt kan finna tillgänglig information och kunskap när den behövs för att på 

så sätt minska risken för att problem upprepas och att lösningar behöver uppfinnas på nytt.  
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5.2 FMVs projektportfölj 
Den del i processen för kunskapsöverföring som inom teorin benämns skapande av kunskap 

benämns i denna studie Projektportfölj. Detta eftersom det är inom projekten i en 

projektbaserad organisation som kunskap och erfarenheter utvecklas. Inom FMVs 

projektportfölj bedrivs projekt med mycket varierande karaktär med allt från anskaffning av 

kläder för soldater, till utveckling av avancerade vapensystem (Intervjuperson A, 2015; 

Intervjuperson B, 2015). Att projektens innehåll varierar medför att det kan vara svårt att 

identifiera vilken kunskap och vilka erfarenheter som är meningsfulla för individer i andra 

projekt inom organisationen. Att projekten i stor utsträckning är unika har bidragit till det som 

inom FMV kallas för en ”stuprörsorganisation”. Med stuprörsorganisation menas att 

projekten bedrivs som enskilda öar och kommunikationen mellan pågående projekt är 

begränsad (Intervjuperson A, 2015; Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson C, 2015). Att 

projekten bedrivs utan kommunikation med andra projekt innebär att FMVs totala kunskap 

inte används fullt ut då problem och lösningar som uppstår i ett projekt inte förmedlas till 

andra. 

 

En annan effekt av att projekten inom FMV bedrivs fristående är att projektgenomförandet 

skiljer mellan projekten. I kapitel 4.2 Projektprocessen inom FMV presenterades den 

projektprocess som är utarbetad för att appliceras på de projekt som bedrivs inom 

organisationen. Trots att det finns utarbetade dokument för styrning av projekten framkommer 

det under intervjuer att tillvägagångssättet för projektstyrning skiljer mellan projektledare. 

Idag är det projektledarens egna arbetssätt och rutiner som styr hur projekten genomförs 

(Intervjuperson B, 2015; Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson R, 

2015). Intervjuer med projektledare inom FMV visar att stora projekt inom organisationen 

följer den uttalade projektstyrningsprocessen i större utsträckning än mindre projekt. Detta 

visar att den individuella projektledarens egna arbetssätt för projektstyrning avtar i takt med 

att storleken på projekten ökar. Det ses dock att delprojekt som bedrivs inom större projekt 

fortfarande inte följer den projektstyrning som finns inom organisationen. Att projektledaren i 

stor utsträckning själv bestämmer hur projekten ska bedrivas resulterar i att projektstyrningen 

utvecklas av individuella arbetssätt. Genom att projektledaren utvecklar egna arbetssätt ökar 

skillnaden i vilken grad projektprocessen följs i olika projekt. För att minska skillnaden i hur 

olika projekt genomförs behöver FMV en bättre styrning av hur projekten ska genomföras. 

Uppföljning av hur väl den befintliga projektprocessen följs saknas idag. Avsaknaden av en 

standardiserad projektstyrning påverkar kunskapsöverföringen negativt. När projekt bedrivs 

på olika sätt uppstår svårigheter i identifieringen av återkommande problem eftersom 

specifika problem kan vara relaterade till skillnader i projektstyrning, istället för det specifika 

projektinnehållet. 

 

För att hantera problemet med avsaknaden av en standardiserad projektstyrning startades år 

2013 utvecklingen av ett projektgemensamt IT-verktyg, EPM. Detta verktyg ska se till att 

delar av projektprocessen bedrivs på ett standardiserat sätt. EPM står för Enterprise Project 

Management och är ett system avsett för projektledning utvecklat av Microsoft. Under tiden 

för denna studie befinner sig utvecklingen av EPM systemet i sin implementationsfas. EPM 

kommer i dess initiala skede framförallt att användas för att knyta resurser som personal och 

budget till projekt, men möjligheten finns att även införa nya funktioner successivt med tiden 

(Intervjuperson O, 2015). Genom att samtliga projekt styrs att arbeta efter ett gemensamt 

projektverktyg ser flera av de intervjuade personerna att detta kan leda till att delar av 

projektgenomförandet i framtiden kommer bedrivas mer enhetligt inom organisationen 

(Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson K, 2015; Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson O, 

2015; Intervjuperson M, 2015). Implementationen av EPM visar på att problemet med att 
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projekten styrs efter individuella projektledares egna tillvägagångssätt har identifierats inom 

FMV, då verktyget syftar till att skapa en enhetlig projektstyrning. Den bakomliggande 

orsaken till varför det nya systemet utvecklas är dock inte att explicit gynna 

kunskapsöverföring (Intervjuperson O, 2015). Det nya systemet kan dock leda till en 

standardisering av projektgenomförandet, vilken i sin tur gynnar arbetet med 

kunskapsöverföring.   

5.3 Tillvaratagande av kunskap inom FMV 
För att ta del av den kunskap som skapas i FMVs projektportfölj måste kunskapen tillvaratas. 

Tillvaratagande av kunskap är en aktivitet som ska ske i avslutningsfasen i projekten enligt 

FMVs projektstyrningsprocess (Försvarets materielverk, 2015e), vilket ses i Figur 12.  

 

 
Figur 12. Erfarenhetsåtermatning i projektprocessens avslutningsfas. 

Erfarenhetsåtermatning innebär att projekt ska tillvarata de kunskaper som skapats under 

projektet och förmedla dessa vidare inom organisationen. Processen för 

erfarenhetsåtermatning inkluderar ett antal riktade frågor som ska besvaras för att på så sätt 

tillvarata erfarenheter. Det ses två huvudsakliga problem med denna erfarenhetsåtermatning. 

För det första har det framkommit via intervjuer att det idag saknas tillräckliga krav på 

projektledarna att följa den befintliga projektprocessen. Då krav saknas medför det att det är 

upp till den enskilde projektledaren att följa projektprocessen, vilket medför att 

erfarenhetsåtermatning är en aktivitet som ofta förbises. Anledningen till att 

erfarenhetsåtermatning nedprioriteras i projekten är enligt Intervjuperson B (2015) och 

Intervjuperson A (2015) att det är korta tidsperioder mellan projekten. För det andra saknas ett 

systematiskt tillvägagångssätt för hur informationen ska tillvaratas i projekten (Intervjuperson 

K, 2015; Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson H, 2015). Den beskrivning som ges i FMVs 

projektstyrningsprocess av hur erfarenhetsåtermatning ska ske saknar tydliga beskrivningar 

för genomförande av tillvaratagandet av kunskap vilket gör det svårt för projektledarna att 

applicera aktiviteten i projekten. För att kunskap ska tillvaratas i projekten bör denna aktivitet 

standardiseras och göras tydlig och enkel att applicera i pågående projekt. Projekt inom en 

projektbaserad organisation måste tillvarata kunskap då de i sig själva inte har något 

organisatoriskt minne (Jonsson, 2012). För att erfarenheter från projekt ska komma andra till 

nytta bör aktiva åtgärder för att kontinuerligt tillvarata kunskap i projekten genomföras för att 

möjliggöra en distribuering av dessa utanför projektets gränser. För att kunskap ska tillvaratas 

mer kontinuerligt behövs en tydlig styrning i projekten.  Denna styrning bör syfta till att 

samtliga projekt planerar för tillvaratagande av kunskap redan i projektplaneringsfasen av 
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projektet. Genom att planera för hur kunskap ska tillvaratas kan utrymme för denna aktivitet 

skapas under projektets gång. Detta kan leda till att den tidsbrist för tillvaratagande av 

kunskap som identifierats i avslutningsfasen av projekt kan hanteras. Vidare kan en tidig 

planering för tillvaratagande av kunskap bidra till det som Kotter (1996) benämner Ge de 

anställda befogenheterna att agera för att övervinna barriärer. Genom en planering i 

uppstartsfasen av projekt kan den enskilda projektledaren anpassa aktiviteten tillvaratagande 

av kunskap till projektets unika utformning.  

 

Då projekten inom FMV bedrivs olika och har ett unikt innehåll ses det en skillnad i vilken 

kunskap som bör tillvaratas i projekten. I de projekt som bedrivs inom FMV skapas både 

projektorganisatorisk och teknisk kunskap (Intervjuperson B, 2015; Intervjuperson C, 2015; 

Intervjuperson K, 2015). Teknisk kunskap utvecklas i takt med att projektmedarbetarna blir 

mer kunniga på området som den produkt projektet i sin helhet behandlar. Gällande 

projektorganisatorisk kunskap finns denna till största del hos projektledaren och utvecklas 

kontinuerligt med tiden. Intervjuperson C (2015) nämner att när en projektledare inser att 

något inte fungerar i ett projekt så dras erfarenheter av det som inte fungerar och upprepas 

därför inte i nästa projekt. Det har i studien identifierats ett problem med att utvecklingen av 

projektprocessen idag ligger på en individuell nivå hos projektledare. Genom att projektledare 

utvecklar sin egen projektprocess efter egna erfarenheter ökar skillnaden i 

projektgenomförandet i projekten som bedrivs. Vidare är det svårt för organisationsledningen 

att identifiera problem som är återkommande om projekten bedrivs på olika sätt, då detta kan 

betyda att problem är relaterade till den specifika projektprocessen och inte ligga på en 

organisationsövergripande nivå. Att kunna identifiera återkommande problem i 

projektgenomförandet leder till att organisationsöverskridande lösningar kan utvecklas där 

samtliga projekt effektiviserar då den gemensamma projektprocessen förbättras. Att bedriva 

ett standardiserat tillvaratagande av kunskap i projekten kan bidra till en ökad insikt för 

gemensamma problemområden och underlätta en effektivisering av projektprocessen. 

 

Genom de intervjuer och den enkät som genomförts i denna studie har det framkommit att 

projektorganisatorisk kunskap bör tillvaratas från samtliga projekt som bedrivs 

(Intervjuperson K, 2015; Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson G, 

2015). Att tillvarata projektorganisatorisk kunskap bidrar till att effektivisera 

projektprocessen och undvika att misstag upprepas i projekten. Tillvaratagande av teknisk 

kunskap skiljer beroende på typ av projekt inom organisationen. De projekt som studerats i 

denna studie kan betraktas som antingen utvecklingsprojekt eller designprojekt. I 

utvecklingsprojekten arbetar FMV tillsammans med Försvarsmakten och industrin för att 

tillsammans utveckla den produkt som projektet behandlar. Med designprojekt menas att 

FMV har helhetsansvar för konstruktionsprocessen för den produkt som projektet behandlar. 

Visbyprojektet som denna studie analyserat kan betraktas som ett designprojekt, eftersom 

FMV har haft ansvaret att ta fram den produkt som försvarsmakten har beställt. Genom 

utveckling av en produkt som sker inom organisationen skapas teknisk kunskap som bör 

tillvaratas för att göras tillgänglig för andra projekt.  

 

Inom Gripenprojektet, som är ett utvecklingsprojekt, anses teknisk kunskap behövas till den 

nivå att projektmedarbetarna kan kommunicera i tekniska frågor med leverantören 

(Intervjuperson C, 2015), det vill säga att FMV har en generell teknisk förståelse för den 

produkt som projektet behandlar. Vidare anser projektmedarbetare från både Gripen- och 

Visbyprojektet att kunskaper om leverantör och kund är viktiga aspekter som bör tillvaratas 

(Intervjuperson K, 2015; Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson C, 2015). Kunskap om 

leverantör och kund är viktiga då dessa är gemensamma för flera projekt inom organisationen. 
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Tillvaratagande av kunskap gällande kontakten med externa parter som leverantör och kund i 

projekt kan medföra en bättre kommunikation med dessa i framtida projekt (Intervjuperson K, 

2015; Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson C, 2015). En förståelse för de externa parterna 

kan utvecklas om erfarenheter rörande kommunikationen tillvaratas och sprids inom 

organisationen. 

Skillnaderna i vilken kunskap som bör tillvaratas inom projekten kan härledas till den 

organisationsförändring som FMV genomgått. Tidigare var FMV en myndighet med djup 

specialistkompetens inom olika teknikområden och hade en betydande roll i utvecklingen 

försvarsmateriel, medan organisationen idag agerar som en länk mellan Försvarsmakten och 

industrin, där produkterna tillverkas. Detta innebär att den tekniska kompetensen generellt sett 

har flyttats till industrin som ansvarar för utvecklingen av försvarsmaterielet.  Då 

utvecklingsprojekten minskat i antal har detta bidragit till att teknisk kunskap inom 

organisationen idag har mindre betydelse. Att det ses skillnader i vilken typ av kunskap som 

kan tillvaratas kan relateras till De Long & Faheys (2000) teorier om subkulturer inom 

organisationer. Individer som är knutna till tekniskt innehåll i projekt ser teknisk kunskap som 

den mest meningsfulla. Motsättningsvis ser individer kopplade till ledningen av projektet att 

de projektorganisatoriska kunskaperna är de mest relevanta från projektet. 

5.3.1 Kontinuerligt tillvaratagande av kunskap 

Genom att enbart tillvarata kunskap vid projektavslut kan detta medföra att värdefulla 

kunskaper som skapats under projektets gång förbises eller att personer som besitter kunskap 

från projektet inte längre finns kvar inom organisationen (Intervjuperson K, 2015; 

Intervjuperson I, 2015). Ett tydligt exempel på att tillvaratagande av kunskap bör ske mer 

kontinuerligt under projektens gång är Visbyprojektet. Visbyprojektet har pågått i över 20 år 

och den första officiella aktiviteten för att samla in kunskap från projektet har skett i samband 

med att projektet avslutas. Att tillvaratagande av kunskap endast sker i avslutningsfasen av 

projektet innebär att erfarenheter som skapats under projektets tidigare faser kommer att vara 

svåra att dokumentera. Detta då få av de projektmedlemmar som varit involverade i projektets 

tidiga skede är kvar då projektet avslutas.  För att möjliggöra ett mer frekvent tillvaratagande 

av kunskap bör det därför i projektplanen avsättas tid för tillvaratagande av kunskap i 

samband med större milstolpar i projektet. Detta för att undvika att kunskapsöverföring ses 

som en separat aktivitet i projekten. Om kunskap tillvaratas och dokumenteras i samband med 

milstolpar i projektet så kan detta, förutom att bidra till att utveckla organisationens totala 

kunskap, även bidra till att projektmedarbetarna kan knyta erfarenheter till ett specifikt 

projektskede. Vidare kan ett kontinuerligt tillvaratagande av kunskap medföra att det 

pågående projektet kan lyfta aktuella problem och på så sätt effektivisera även det pågående 

projektet. Att tillvarata kunskap kontinuerligt i projekt ligger i linje med de teorier Riege 

(2005) presenterar som påpekar vikten av att kunskapsöverföring inte ses som en separat 

aktivitet utan blir en del av de vardagliga arbetsuppgifterna. Vidare påverkas sökbarheten 

positivt om kunskap kategoriseras efter milstolpar eller utvalda delprocesser i projekt. 

Detta eftersom erfarenheter då kategoriseras efter projektens specifika delprocesser, vilket 

innebär att kommande och parallella projekt kan söka efter kunskap om just den delprocess 

där den behövs. För att kunskap som skapats under projekten ska kunna tillvaratas är det 

enligt Dixon (1992) viktigt att det i projektgruppen görs en gemensam tolkning som beskriver 

det som anses vara viktiga kunskaper och erfarenheter från projektet. Genom en gemensam 

tolkning av den tillvaratagna kunskapen undviks att den information som lagras från projektet 

är baserad på enskilda individers tolkningar som kan vara färgade av individuella upplevelser 

i projektet. 
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En av orsakerna till att kunskap som skapas i projekt inom FMV inte tillvaratas är att det idag 

saknas formella ytor för kunskapsöverföring inom organisationen (Intervjuperson D, 2015; 

Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson K, 2015). Med formella ytor menas att det inom 

projekten avsätts tid för att diskutera och sammanfatta de kunskaper och erfarenheter som 

skapats under projektet. Under de intervjuer som har genomförts framkommer att det saknas 

en förståelse bland organisationens medarbetare för vilken kunskap som kan vara till nytta för 

andra inom organisationen. Att det saknas en förståelse för vilken kunskap som är viktig för 

andra ses därför som en ytterligare orsak till varför kunskap från projekt inte tillvaratas. Detta 

kan relateras till det faktum att projekten inom FMV bedrivs som separata enheter utan 

kommunikation. Avsaknaden av kommunikation mellan projekt medför att det är svårt för 

projektmedarbetare i ett projekt att veta hur deras kunskap kan komma andra till nytta då de 

inte har kännedom om vilka problem som finns i andra projekt och vice versa. Trots att det 

saknas kommunikation mellan projekten framkommer det under intervjuer att individer som 

arbetat inom organisationen under längre tid har en större förståelse för vem som vet vad 

inom organisationen. Genom att veta vem som vet vad, kan rätt person kontaktas vid sökandet 

efter kunskap. Individer med mindre erfarenhet av organisationen har idag svårare att 

identifiera vem som vet vad. Detta till följd av att det inte finns något välutvecklat system för 

att identifiera vem som arbetar med vad inom organisationen. Istället för att söka efter 

personer i en kompetensdatabas eller på annat sätt nå ut till individer inom organisationen 

söks kunskap inom de sociala nätverk som finns inom organisationen.  

 

Vetskapen om vem som vet vad inom FMV kan relateras till Lewis (2003) teorier om 

transaktivt minne som delas upp i de tre delarna förståelse, förtroende och samordning. 

Förståelsen, vilket betyder att man kan kartlägga vem som vet vad, inom FMV är enligt 

Intervjuperson C (2015) samt Intervjuperson E (2015) något som kommer med erfarenhet 

vilket betyder förståelsen inom FMV är hög för erfarna medarbetare, medan mindre erfarna 

medarbetare har svårare att identifiera vem som besitter vilken kunskap. Förtroendet inom 

FMV kan anses högt. Detta då den enkätundersökning och de intervjuer som har genomförts 

påvisar att majoriteten av de tillfrågade anser att de har förtroende för att den kunskap de 

delar används på rätt sätt. Det steg som idag brister i det transaktiva minnet är samordningen. 

Idag finns det ingen samordning för hur individer ska gå tillväga för att ta reda på vilka 

kunskaper andra individer besitter. Detta belyser problemet med att det är svårt som 

medarbetare inom FMV att veta vad individer utanför det egna projektet eller enheten vet och 

vilken kunskap de ser som meningsfull. Detta medför att det kan uppstå svårigheter i att 

tillvarata kunskap som anses meningsfull för andra projekt eftersom det är svårt att veta vilket 

kunskapsbehov som finns i andra delar av organisationen. Sharma & Ghosh (2007) menar att 

det transaktiva minnet utvecklas i små och mellanstora grupper, men att större grupper 

behöver IT-stöd för att få vetskapen om vem som besitter vilken kunskap. Avsaknaden av IT-

system av denna typ leder till svårigheter för mindre erfarna individer inom organisationen att 

identifiera vem som besitter vilken kunskap. 

 

För att öka vetskapen om vilka projekt som pågår parallellt och därmed skapa en större insikt 

i var specifik kunskap kan finnas bör en intressentanalys göras i enighet med den delprocess 

som beskrivs i FMVs projektledningsprocess (FMV, 2015e). Dock genomförs denna 

intressentanalys i dagsläget endast externt för att kartlägga vilka intressenter som projektet 

innefattar. För att öka möjligheten att tillvarata meningsfull kunskap kan en intern 

intressentanalys genomföras med syfte att identifiera vilka projekt som kan nyttjas för utbyte 

av kunskap och erfarenheter. På så sätt kan ytterligare informationskanaler öppnas mellan 

projekten, vilket kan leda till en ökad kunskapsöverföring.  



5. Resultat och analys  Johan Pregner & Philip Sande 

46 

 

5.3.2 Metoder för tillvaratagande av kunskap i projekt 

Det finns flera sätt att tillvarata kunskap på. Under intervjuer framkommer det att de sätt som 

tillämpas inom FMV är workshops där medlemmar i en projektgrupp träffas för att 

tillsammans identifiera och sammanställa erfarenheter från projektet (Intervjuperson A, 2015; 

Intervjuperson Q, 2015). Dock har workshops enbart genomförts i ett fåtal projekt. 

Anledningen till att workshops för kunskapsöverföring inte bedrivs i större utsträckning är att 

tillvaratagande av kunskap inte är en styrd aktivitet från organisationsledningen, utan sker på 

initiativ från enskilda projektledare. Genom att bedriva workshops och andra aktiviteter för att 

tillvarata kunskap som skapas i projekten ges en bild av vad de olika individerna knutna till 

projektet har identifierat för problem och framgångsfaktorer. Detta kan relateras till Dixons 

(1992) teorier för kunskapsöverföring som beskriver att meningsfullhet i kunskap skapas 

genom att föra en dialog kring de erfarenheter lärdomar som uppstått i projekt. Att gemensamt 

utvärdera ett projekt genom dialog i projektgruppen bidrar till att meningsfullheten i 

informationen ökar då den har baserats på en projektgrupps gemensamma uppfattning av vad 

som är relevanta erfarenheter. Om projektet endast utvärderas utifrån en projektmedarbetares 

perspektiv finns risken att denna utvärdering är färgad av individuella erfarenheter från 

projektet. Dessa erfarenheter är inte nödvändigtvis generaliserbara för projektet i sin helhet.  

 

Under de intervjuer som har hållits med projektledare som har bedrivit workshops 

framkommer det att dessa oftast syftar till att göra en intern utvärdering av projektets resultat 

och genomförande (Intervjuperson A, 2015;Intervjuperson Q, 2015). Med detta menas att den 

kunskap som tillvaratas sällan dokumenteras eller sprids utanför projektets ramar, utan 

stannar hos de individer som har varit aktiva inom projektet. För att workshops för 

kunskapsöverföring ska bidra till att organisationens totala kunskap ökar måste den kunskap 

som tillvaratas från projekt dokumenteras och göras tillgänglig för samtliga individer inom 

organisationen. Det har under studien endast identifierats ett projekt som har genomfört 

workshops med syfte att tillvarata och dokumentera kunskaper kontinuerligt under projektet 

(Intervjuperson Q, 2015;Intervjuperson R, 2015;Intervjuperson S, 2015). Under projektets 

gång genomfördes en workshop var sjätte månad för att tillvarata kunskaper som skapats vid 

milstolpar i projektet. Vid den avslutande workshopen diskuterades vilka erfarenheter från 

projektet som kunde anses vara andra projekt till nytta. Den avslutande workshopen 

resulterade i en sammanställning i form av en punktlista av de aktiviteter som projektgruppen 

identifierat som kritiska för ett framgångsrikt projektgenomförande (Intervjuperson R, 2015). 

Sammanställningen presenterades som en erfarenhetsrapport vilket medför att erfarenheterna 

från projektet dokumenterades.  

 

Denna typ av initiativ visar på att tillvaratagande av kunskap fungerar inom enskilda projekt 

inom organisationen, men eftersom det inte är en naturlig del av projektprocessen så uteblir 

det till stor del. Utöver bristen på initiativ från organisationsledningens sida att bedriva 

workshops för kunskapsöverföring ses avsaknaden av ett vedertaget verktyg för hur dessa ska 

bedrivas som en anledning till att det inte sker. Inom FMV är det idag svårt för en enskild 

projektledare att på ett enkelt sätt få vetskap hur en workshop för tillvaratagande av kunskap 

ska bedrivas i projektet. Därför bör verktyg utvecklas som medför en enkel applikation i 

projekten. Verktyg för tillvaratagande kan anses vara en funktionell förutsättning för 

kunskapsöverföring, vilket Kotter (1996) anser är en förutsättning för att förändringar inom 

organisationer ska ske. 
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5.4 Distribuering av kunskap mellan projekt 
När projekt har tillvaratagit den kunskap och de erfarenheter som anses vara viktiga måste en 

distribuering ske för att ge andra inom organisationen möjlighet att nyttja denna kunskap 

(Sverlinger, 2000). Distribuering av kunskap kan antingen ske direkt till ett parallellt 

pågående projekt eller till olika typer av lagringsplatser inom organisationen (Argote & 

Ingram, 2000). På FMV sker idag den största delen av kunskapsöverföring via socialisering, 

det vill säga överföring via ord, tal och observationer (Nonaka, 1994). Att individer 

kommunicerar via socialisering innebär att kunskapsöverföringen oftast sker informellt. Med 

detta menas att ytan för kunskapsöverföring inte är fast utan sker vid sporadiska tillfällen. För 

att kunskapsöverföring ska bli en naturlig del inom de projekt som bedrivs behövs även 

formella ytor för kunskapsöverföring. För att skapa formella ytor behöver tid avsättas i 

projekten för att för att paketera erfarenheter från projekt i form av en erfarenhetsrapport. Via 

erfarenhetsrapporter kan kunskap distribueras till andra inom organisationen. 

 

En annan typ av informell kunskapsöverföring som sker inom FMV då individer förflyttar sig 

och byter roller (Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson E, 2015). Att individer förflyttar sig 

inom organisationen medför att kunskap kan distribueras över projekt- och enhetsgränser 

(Intervjuperson E, 2015). Intervjuperson C (2015) och Intervjuperson D (2015) nämner att det 

finns fördelar med att personer från andra enheter ansluter till projektet då det medför att 

kunskap tillförs utifrån. Förflyttning inom organisationen är dock inget som styrs av 

organisationsledningen, det är upp till enskilda individer att förflytta sig internt 

(Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson B, 2015; Intervjuperson D, 2015). Intern förflyttning 

av individer är det som idag bidrar mest till att kunskaps sprids mellan enheter inom FMV. 

Detta då det hjälper till att bygga ut de sociala nätverk som kunskap idag distribueras genom. 

När de sociala nätverken växer över projekt- och enhetsgränser medför det att kunskap lättare 

distribueras utanför enskilda projekt och enheter.  Att förflytta individer är enligt Argote och 

Ingram (2000) positivt för kunskapsöverföring då individer tar med tidigare erfarenheter och 

anpassar dessa till den nya arbetsmiljön. Vidare menar Argote & Ingram (2000) att 

förflyttning av individer medför en enklare distribuering av kodifierat materiel då en personlig 

kontakt med den person som skapat det kodifierade materialet skapas.  

5.4.1 Distribuering av projektorganisatorisk kunskap 

Kunskap distribueras inom FMV i både tyst och explicit form. Projektorganisatorisk kunskap 

överförs tyst genom att mindre erfarna projektmedlemmar lär sig av mer erfarna om hur 

processer kan genomföras och projektstyrning följas (Intervjuperson B, 2015; Intervjuperson 

C, 2015; Intervjuperson K, 2015). Explicit projektorganisatorisk kunskap finns tillgänglig via 

den projektprocess som är presenterad på FMVs intranät (Försvarets Materielverk, 2015e). 

Projektorganisatorisk kunskap överförs till stor del i tyst form genom att projektmedlemmar 

med mindre erfarenhet tar till sig denna typ av kunskap för att sedan utveckla egna 

angreppssätt för att hantera problem i kommande projekt (Intervjuperson B, 2015). För att 

standardisera projektgenomförandet och möjliggöra en organisationsövergripande 

effektivisering av projektprocessen bör en större del av projektorganisatorisk kunskap 

distribueras i explicit form, i till exempel erfarenhetsrapporter. Detta då explicit kunskap är 

enklare att kodifiera och därför kan distribueras bredare inom organisationen (Hansen et al., 

1999).    

 

Som nämnt i kapitel 5.2 FMVs projektportfölj bedrivs projekten på väldigt skilda sätt inom 

organisationen, vilket är en faktor som motverkar en effektiv distribuering av 

projektorganisatorisk kunskap. Att den projektstyrningsprocess som finns tillgänglig inte följs 
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medför att det är svårt att ha ett standardiserat arbetssätt för distribuering av kunskap då 

projekten skiljer sig i genomförande. Även om projekten idag skiljer i genomförande så består 

de av gemensamma element (Intervjuperson I, 2015). Att projekt består av liknande 

grundelement innebär att projektorganisatorisk kunskap kan anses vara oberoende av det 

specifika projektet och därför vara möjlig att sprida mellan olika enheter, trots att de 

produkter som projektet kretsar kring kan vara helt skilda. De projektledare som har 

intervjuats nämner att projektorganisatoriska kunskaper såsom aktivitetsnedbrytningar, 

projektplaner och tidsplaner är offentlig information som kan göras tillgänglig för samtliga 

inom organisationen. Detta till skillnad från tekniska kunskaper som kan vara belagda med 

sekretess och därför inte kan göras tillgänglig för alla och därmed vara svårare att distribuera. 

 

För att förenkla distribueringen av kunskap bör projektgenomförandet standardiseras. Ett 

standardiserat projektgenomförande underlättar kunskapsöverföring eftersom det innebär att 

delar från projekten då kan lyftas ut ur projektet för att sedan appliceras på andra projekt. Ett 

exempel på detta är att titta specifikt på riskhantering i ett projekt. Om två projekt har en 

identisk projektstyrning så kan de utbyta erfarenheter gällande projektets riskhantering, även 

om det specifika projektinnehållet skiljer sig åt. En standardisering av projektgenomförandet 

behöver inte betyda att projekt genomförs precis lika, vilket skulle vara omöjligt eftersom 

projekten i sig är unika, men att det finns fasta milstolpar och standardiserade sätt att utforma 

projektplaner, riskanalyser och andra projektadministrativa delar i projekten.  

5.4.2 Distribuering av teknisk kunskap 

När det gäller teknisk kunskap så kan denna distribueras i explicit form som till exempel 

tekniska detaljer, produktbeskrivningar och produktdata. I likhet med projektorganisatorisk 

kunskap finns det svårigheter i att göra viss teknisk kunskap explicit. Ett exempel på detta är 

det moment i FMVs projektprocess som kallas kravdefiniering. I momentet kravdefiniering är 

syftet att omvandla en produkts systemkrav, vilket innebär det produkten ska kunna utföra i 

praktiken, till produkttekniska krav så som fysisk storlek och prestanda (FMV, 2015e). Även 

om det finns riktlinjer för hur kravdefiniering ska gå till saknas det interna dokument som 

visar hur det faktiska arbetet skall genomföras, vilket medför att personlig erfarenhet är viktig. 

Personlig kunskap som skapats kan betraktas som tyst kunskap, vilket Nonaka (1994) menar 

är svårt att omvandla till explicit form. Vidare ses även sekretessbelagd teknisk information i 

projekt som ett hinder för att distribuera teknisk kunskap (Intervjuperson I, 2015; 

Intervjuperson F, 2015). Då FMV är en organisation som hanterar produkter till 

försvarsmakten finns bestämmelser för vilken teknisk information som är allmän och vilken 

som är belagd med sekretess. För att teknisk kunskap ska kunna distribueras måste den 

individ som mottar kunskap vara belagd med rätt sekretessnivå, vilket medför att det för 

denna typ av kunskap är svårt att ha en öppen kunskapsöverföring.  

 

Trots svårigheter med sekretessbelagd information ses att viss teknisk kunskap kan 

distribueras mellan enheterna och projekten inom FMV. Kunskap gällande generella tekniska 

system, som till exempel ledningssystem och kommunikationssystem, är relevant för samtliga 

organisationsenheter i och med att dessa typer av system är en integrerad del i produkter som 

flera projekt behandlar. Även om systemen kan vara produktspecifika för de projekt som 

produkten behandlar så kan den sökta funktionaliteten i grunden vara densamma. Detta 

innebär att en enhetsöverskridande kunskapsöverföring mellan de olika 

organisationsenheterna kan bedrivas för teknisk kunskap eftersom generella erfarenheter kring 

produkter kan vara till nytta för samtliga projekt som berör denna typ av produkt. De 

projektledare som har intervjuats nämner dock att samarbeten mellan enheter är ovanligt 

eftersom arbetet av tradition sker inom respektive enhet. Samarbeten mellan 
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organisationsenheter uppstår endast när funktionella gränsytor mellan olika tekniska system 

identifieras, det vill säga ett system som ska interagera med ett annat. Ett exempel för en 

funktionell gränsyta är när Gripenprojektet utvecklade ett system för understöd av 

marktrupper. I detta fall behövde Gripenprojektet samarbeta med en annan enhet, 

markenheten inom FMV (Intervjuperson D, 2015).  

5.4.3 Formella ytor för distribuering av kunskap 

Den kunskapsöverföring som sker inom FMV idag sker ofta, som tidigare nämnt, informellt 

inom de sociala nätverken i organisationen. Problemet med att kunskap endast distribueras i 

de sociala nätverken är att kunskapen då inte görs tillgänglig för hela organisationen. Därför 

bör FMV sträva efter att distribuera kunskap medvetet eftersom de då kan sätta upp riktlinjer 

för vad som ska distribueras och hur. Med en medveten kunskapsöverföring menas att 

formella ytor skapas där kunskap kan tillvaratas och dokumenteras, för att på så sätt 

distribueras till andra inom organisationen. Som nämnt i kapitel 5.3.2 Metoder för 

tillvaratagande av kunskap i projekt finns exempel på tillfällen där FMV har försökt att uppnå 

en medveten kunskapsöverföring med hjälp av workshops där syftet har varit att samla 

erfarenheter från projekt. När kunskap har tillvaratagits från dessa workshops uppstår det 

dock problem då det inte finns någon specifik mottagare för den tillvaratagna kunskapen. 

Detta leder till att de erfarenheter som sammanställts inte har distribuerats utanför projektets 

gränser (Intervjuperson I, 2015). Att distribuering inte sker utanför projekten innebär att det 

finns brister i distributionen av kunskap inom FMV idag. En anledning till att kunskap inte 

når utanför projekten är att det inte sker någon kontrollerad kunskapsöverföring från ett 

projekt till ett annat inom organisationen. Gällande distribuering av projektorganisatorisk 

kunskap ser de intervjuade projektledarna att ett forum där kunskap kan utbytas kan bidra till 

en ökad kunskapsöverföring. I ett forum för utbyte av projektorganisatorisk kunskap skulle 

projektledarens organisationstillhörighet förbises eftersom kunskap i projektledning inte är 

bunden till ett specifikt projekt, och kan därför lyftas ur sin kontext för att appliceras på andra 

projekt inom organisationen.  

 

Avsaknaden av formella ytor för kunskapsöverföring gör att paralleller kan dras mellan de 

barriärer som har identifierats inom FMV och de organisatoriska barriärer som Riege (2005) 

har presenterat i sin studie. I Rieges (2005) studie framgår att ett återkommande hinder för 

kunskapsöverföring är avsaknaden av formella ytor för att överföra och generera ny kunskap, 

vilket även visats inom FMV. Avsaknaden av formella ytor för utbyte av kunskap inom FMV 

innebär att det i praktiken är svårt att distribuera kunskap utanför de sociala nätverk där 

kunskap idag distribueras. Sociala nätverk medför en begränsning i distribuering av kunskap 

då dessa begränsas av sin storlek (Powell & Ambrosini, 2012). Detta betyder att utvecklingen 

av organisationens totala kunskap är beroende av hur mycket kunskap som distribueras inom 

de sociala nätverken. 

5.5 Lagring av kunskap 
För att möjliggöra att kunskap finns tillgänglig när den behövs är det viktigt att den lagras. 

För att en organisationsövergripande kunskapsöverföring ska fungera är det viktigt att det 

finns stödsystem som möjliggör lagring av erfarenheter samt att dessa erfarenheter görs 

sökbara inom organisationen (Riege, 2005). Även om teknologi kan ses som en drivande 

faktor och den ultimata lösningen för kunskapsöverföring är det viktigt att se till att det finns 

en passform mellan individerna inom organisationen och IT-systemet för att möjliggöra dels 

en lyckad implementering, men också att de anställda nyttjar systemet. 
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I det föregående kapitlet nämndes att kunskap inom FMV i huvudsak överförs via personliga 

möten inom sociala nätverk. Detta innebär att både projektorganisatorisk- och teknisk 

kunskap främst finns lagrade på det som Dixon (1992) benämner som individnivå, det vill 

säga hos de som arbetar inom organisationen. Ett problem med att kunskap enbart lagras på 

en individnivå är att när en individ som besitter specifik kunskap försvinner ur organisationen 

så kommer kunskapen att försvinna tillsammans med individen. Trots att anställda inom FMV 

stannar lång tid inom organisationen (Intervjuperson A, 2015) finns det faktorer som påverkar 

att individer försvinner.  FMV är en organisation med en hög medelålder vilket leder till att 

erfarna individer som besitter värdefull kunskap kommer att lämna organisationen de 

närmaste åren. Vidare arbetar många konsulter inom FMV som enbart är anställda under 

kortare perioder vilket i likhet med pensionsavgångar kommer medföra att kunskap försvinner 

från organisationen i samband med att individer lämnar. Då individer kommer att lämna 

organisationen medför detta att FMV inte enbart kan förlita sig på individer som lagringsplats 

för kunskap. För att kunskap ska stanna inom organisationen måste den kodifieras och lagras 

även i fasta strukturer. Till fasta strukturer räknas IT-system och kultur som medför att 

kunskap inte försvinner när en individ lämnar organisationen. I databaser kan dokumenterade 

erfarenheter lagras och i kulturen kan praktiska tillvägagångsätt för hur arbete inom 

organisationen bedrivs lagras. 

 

Inom Visbyprojektet har frågan om att tillvarata och lagra viktiga erfarenheter belysts vilket 

har lett till att det finns ett intresse för att tillvarata och lagra kunskap som skapats under 

projektets gång (Intervjuperson H, 2015; Intervjuperson G, 2015). Dock har nuvarande 

projektledare identifierat att det idag saknas en naturlig lagringsplats för kunskap inom 

organisationen (Intervjuperson H, 2015). Att det inte finns någon naturlig och standardiserad 

lagringsplats medför att de kunskaper som tillvaratas från projektet inte kommer att kunna 

lagras så att framtida projekt kan finna informationen. Det finns som tidigare nämnt uttalat i 

FMVs projektprocess att tillvaratagande av kunskap ska ske. Dock finns det ingen 

beskrivning för var den kunskap som tillvaratagits ska lagras för att på så sätt göras sökbar i 

framtiden. Att det inte finns någon naturlig lagringsplats för tillvaratagen kunskap medför att 

de få erfarenhetsrapporter som idag skrivs hamnar i enskilda projektledares bokhyllor och på 

deras lokala datorer (Intervjuperson H, 2015; Intervjuperson I, 2015; Intervjuperson Q, 2015; 

Intervjuperson S, 2015). Genom att lagra erfarenheter från projekt hos enskilda projektledare 

medför det att kunskapsöverföring inte sker, utan kan istället betraktas som en 

kunskapslagring utan mottagare. För att kunskapsöverföring ska bidra till utvecklingen av 

organisationens totala kunskap måste de erfarenheter som tillvaratas från projekt göras 

tillgängliga för individer utanför det enskilda projektet.  Under de intervjuer samt den enkät 

som har genomförts har det framkommit att majoriteten av de tillfrågade ser det lokala 

intranätet som en naturlig lagringsplats för erfarenheter. 

 

Eftersom FMV är en statlig myndighet finns det krav att lagra allmänna handlingar. Inom 

FMV sker denna lagring i en databas kallad Platina som är en lagringsplats för information 

och handlingar. Platina används idag enbart för att lagra allmänna handlingar och används 

inte för att lagra kunskap och erfarenheter som kan bidra att göra framtida projekt mer 

effektiva (Intervjuperson A, 2015; Intervjuperson F, 2015). Det har tydligt framkommit under 

intervjuer att Platina idag inte används för att söka information, då sökfunktionerna ses som 

obefintliga (Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson E, 2015; Intervjuperson I, 2015). Att 

information inte söks i Platina medför att det inte är en lagringsplats som faciliteterar 

kunskapsöverföring, utan kan snarare ses som ett slutet förvar av dokument. För att facilitera 

kunskapsöverföring bör andra programvaror användas för att lagra information där sökbarhet 
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av lagrad information är en viktig faktor. Om den lagrade informationen inte kan hittas 

kommer den inte att bidra till en ökad kunskap inom organisationen. 

5.5.1 IT-stöd för lagring av information 

För att kunskapsöverföring ska fungera i praktiken är det viktigt med stödsystem som kan 

möjliggöra lagring av information och möjligheten att söka efter relevant kunskap inom 

organisationen (Riege, 2005). Något som är viktigt att ha i åtanke när IT-system 

implementeras är dock att ha en klar bild över hur dessa är tänkta att fungera och vilka krav 

som kan ställas. På FMV finns idag ett antal olika IT-system som används som stöd i de 

projekt som bedrivs. Syftet och funktionen för programmen är olika och bredden av arbetet 

med olika stödprogram skiljer sig mellan olika projektledare och enheter (Intervjuperson N, 

2015). Anledningen till att IT-verktyg används olika frekvent av individer inom 

organisationen är att det idag inte finns någon styrning för i vilken utsträckning projekten ska 

använda IT-stöd. Projekten har idag en egen budget och knyter efter denna budget till sig de 

resurser som behövs för att uppfylla målet med projekten (Intervjuperson N, 2015). Detta 

medför att de IT-system som knyts till projekten inte behöver vara IT-stöd som används inom 

hela FMV. Att olika enheter och projektledare använder olika IT-stöd resulterar i att de 

riskerar att använda olika IT-stöd med liknande funktion. Enligt Intervjuperson P (2015) har 

flera av de IT-verktyg som idag är knutna till projekten samma funktion. Att det finns IT-

verktyg med samma funktion visar på att det saknas en kommunikation av IT-verktygens 

funktionalitet och av vilka program som finns tillgängliga inom organisationen. För att lagring 

av kunskap ska ske är det viktigt att funktionaliteten av ett IT-verktyg för lagring av kunskap 

kommuniceras inom organisationen och att samma verktyg används av samtliga projekt. Det 

framgår av Kotters (1996) teori att om en förändring ska ske måste individerna inom 

organisationen förstå vad som måste förändras. Detta påvisar vikten av att fördelarna med ett 

gemensamt IT-verktyg för lagring av kunskap kommuniceras inom organisationen. Genom att 

använda samma verktyg inom organisationen lagras kunskap i en gemensam databas vilket 

underlättar sökningen av tidigare projekterfarenheter.   

Ett försök att skapa en central databas för att lagra och dela erfarenheter från projekt har 

genomförts inom FMV. År 2012 skapades en central databas kallad erfarenhetsdatabasen 

(Intervjuperson A, 2015). Databasen är baserad på Microsoft SharePoint och finns tillgängligt 

på det interna intranätet. SharePoint är en plattform utvecklad av Microsoft med syfte att 

integrera Internet, innehållshantering, dokumenthantering och kan även innefatta delar av 

organisationens affärssystem och CRM system. SharePoint används idag inom de flesta 

organisationsenheterna för att lagra dokument och andra filer inom projekten. Dock 

framkommer det under de intervjuer som har genomförts att ingen av de tillfrågade har haft 

vetskap om att det finns en SharePoint lösning avsedd för att lagra erfarenheter från projekt, 

vilket gör att erfarenhetsdatabasen som finns tillgänglig inte används. Då det finns en databas 

ämnad för erfarenheter som inte används inom organisationen visar detta på att 

kommunikationen av fördelar med att använda databasen idag är bristfällig. 

5.6 Återvinning av kunskap 
För att lagrad kunskap ska bidra till utvecklingen av organisationens totala kunskap måste den 

återvinnas. Med återvinning av kunskap menas att lagrad kunskap inhämtas och appliceras i 

en ny kontext. Som nämnt i kapitel 5.4 Distribuering av kunskap mellan projekt är det 

vanligaste sättet att distribuera och inhämta kunskap inom FMV att gå via sociala nätverk. I 
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den enkätundersökning som genomförts framgår att 95 procent av de tillfrågade ofta eller 

mycket ofta vänder sig till andra individer för att söka information. Detta faktum kan grundas 

i avsaknaden av formella ytor för kunskapsåtervinning, som till exempel avsatt tid i projekt 

för kunskapsöverföring. En projektmedarbetare som har arbetat en längre tid inom 

organisationen och besvarat enkäten nämner:  

“Min erfarenhet är att högst två steg bort hittar man nästan allt, men det kräver hyfsat brett 

kontaktnät i grunden” 

Problemet med att kunskap enbart inhämtas i sociala nätverk är dels att det finns en 

begränsning i de sociala nätverken avseende utbredning. Detta påverkar, som tidigare nämnt, 

kunskapsöverföringens räckvidd eftersom den då kommer att vara begränsad av storleken på 

det sociala nätverket. Vidare är de sociala nätverken utvecklade efter kontakter som ofta är 

knutna till samma projekt och enhet (Intervjuperson A, 2015; Intervjuperson B, 2015). Detta 

medför att sociala nätverk inte nödvändigtvis hjälper till att överföra kunskap mellan projekt 

och enheter eftersom de inte sträcker sig över de organisationsgränser som finns. Figur 13 

visualiserar strukturen på de sociala nätverken och avsaknaden av kommunikation mellan 

projekten. 

 
Figur 13. Sociala nätverk inom en projektbaserad organisation. 

 

Under de intervjuer och den enkätundersökning som genomförts har det framkommit att det 

till viss del inhämtas kunskap utanför de sociala nätverken genom sökningar online och via 

organisationens intranät. Det ses en tydlig trend genom intervjuerna att det sker en stor del 

extern kunskapsinhämtning gällande projektorganisatoriska kunskaper, det vill säga att dessa 

kunskaper söks utanför FMVs ramar. En tidigare projektledare inom Gripenprojektet nämner 

att det finns mycket information gällande till exempel nedbrytning av projektaktiviteter och 

riskhanteringsprocesser i projekt att tillgå genom Googlesökningar och projektorganisatorisk 

litteratur(Intervjuperson C, 2015). Detta har lett till att extern kunskapsinhämtning är ett 

vanligt sätt att inhämta denna typ av kunskap på. Det finns även information gällande 

projektledning tillgänglig via FMVs projektledningsprocess på organisationens intranät 

(FMV, 2015e). Den information som finns i projektprocessen är dock oftast utformad som 
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riktlinjer för projekt och beskriver inte hur projektledare ska genomföra det faktiska arbetet 

och hantera problem som uppstår. Att denna typ av kunskap ofta söks externt kan bero på att 

det inte finns några projektplaner från tidigare projekt att tillgå. Ett sätt att återvinna 

projektorganisatoriska kunskaper skulle därför kunna vara att göra projektplaner från lyckade 

projekt tillgängliga för individer inom organisationen. Detta för att påvisa hur en välutformad 

projektplan kan se ut. Intervjuperson C (2015) nämner att projektorganisatoriska dokument 

som tidsplaner och WBS-strukturer inte är belagda med sekretess vilket leder till att dessa 

uppgifter utan problem kan göras tillgängliga för andra inom organisationen. 

Utöver den externa kunskapsinhämtningen via internet och projektorganisatorisk litteratur 

nämner Intervjuperson C (2015) att det finns forum för projektledare, utbildade inom FMVs 

projektprocess, där kunskaper och erfarenheter kan utbytas mellan projektledare. 

Intervjuperson C (2015) anser att detta är ett väldigt kraftfullt verktyg för att utveckla 

kunskaper inom projektledning. När frågan ställs om det finns några liknande forum internt 

inom FMV framgår det att detta är något som saknas. Att skapa forum eller andra 

mötesplatser för projektledare där de kan interagera med varandra via personliga möten bidrar 

till kunskapsutveckling eftersom det då sker en kunskapsöverföring via socialisering i enighet 

med Nonakas (1994) SECI-modell. Denna socialisering är till skillnad av socialisering inom 

sociala nätverk inte bunden till ett visst projekt eller enhet. 

I den enkätundersökning som genomförts ställdes frågan hur anställda inom organisationen 

söker information. I svaren framkommer det att 42 procent av de tillfrågade anger att de ofta 

eller mycket ofta söker information i interna dokument, vilket kan jämföras med att 95 

procent av de tillfrågade söker information hos individer inom organisationen. Se Figur 14. 

för en presentation av hur information söks inom FMV.  

 

 
Figur 14. Enkätsvar angående hur anställda inom FMV söker information 

Att andelen som söker information via interna dokument är låg i förhållande till de som söker 

information via individer kan vara en effekt av att det idag inte finns någon lätthanterlig 

databas där interna dokument lagras, vilket leder till att individerna hellre söker lösningar på 

problem genom att interagera med varandra istället för att vända sig till interna dokument. En 

av förutsättningarna för att återvinning av kunskap ska kunna ske och bli mer effektiv är att 

det finns hjälpmedel för att bygga ut insikten om vem som vet vad inom organisationen. Det 
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finns idag möjligheter att skapa sin egen kompetensprofil genom att skriva in sina 

sakkunskaper på intranätet, men väldigt få väljer att göra detta. Intervjuperson E (2015) 

nämner att svårigheten med att identifiera personer som besitter en viss kunskap medför 

problem för nyanställda eftersom det är svårt att veta vem som ska tillfrågas för att inhämta en 

specifik kunskap. Detta innebär att det för medarbetare med kort tid inom organisationen och 

utan utbyggda sociala nätverk idag inte finns någon standardiserad väg för att ta reda på vem 

som vet vad för att på så sätt inhämta kunskaper. Att som nyanställd endast förlita sig på 

sociala nätverk vid inhämtningen av information och kunskaper kan leda till att effektiviteten 

sänks i arbetet. Detta då processen för att hitta en person som besitter de kunskaper som söks 

kan vara tidskrävande.  

5.7 Påverkande faktorer för kunskapsöverföring inom FMV 
För att den kunskapsöverföringsprocess som presenterades i kapitel 5.1 Processen för 

kunskapsöverföring ska bli en integrerad del inom organisationen behöver de faktorer som 

påverkar arbetet med kunskapsöverföring analyseras. I detta kapitel analyseras hur kulturen 

samt andra påverkande faktorer har inverkan på kunskapsöverföringsprocessen inom FMV. 

5.7.1 Organisationskulturens påverkan på kunskapsöverföring inom FMV 

Under de intervjuer samt den enkät som har genomförts har en uppfattning om den rådande 

organisationskulturen skapats. De personer som har intervjuats medger att det inte finns några 

begränsningar när det kommer till att ställa frågor till medarbetare inom projektet då den 

rådande kulturen anses vara öppen (Intervjuperson I, 2015; Intervjuperson K, 2015). Att 

kulturen är öppen inom FMV bekräftas även av den enkätundersökning som genomförts där 

70 procent av de tillfrågade anser sig motiverade till att sprida sin egen kunskap till andra. 

Kulturen har en stor inverkan på hur projekt inom organisationer bedrivs (De Long & Fahey, 

2000). Då det alltid finns krav på vilken kvalitet de avslutade projekten skall uppnå krävs en 

öppen kommunikation inom projektet för att säkerställa att den väntade kvaliteten uppnås 

(Intervjuperson K, 2015; Intervjuperson I, 2015). Den öppna kulturen inom organisationen 

bidrar till att tilliten mellan projektmedarbetarna är hög, vilket bekräftas av 

enkätundersökningen som genomförts.  En tidigare projektledare (Intervjuperson I, 2015) 

nämner att den öppna kulturen bidrar till att information gärna delas eftersom det inte finns 

några tvivel om att den information som delas till andra kommer att användas på fel sätt. 

Vidare ses ingen rädsla hos de anställda att någon använder den information som delats för att 

uppnå personlig berömmelse och därmed tar på sig ägarskapet av kunskapen, vilket i teorin 

anses vara en av de individuella barriärerna kopplade till kunskapsöverföring (Riege, 2005). 

Som nämnt i 5.4 Distribuering av kunskap mellan projekt sker det dock väldigt lite 

samarbeten mellan organisationsenheter. Under en intervju nämner Intervjuperson C (2015):  

“Kulturen inom FMV idag kan beskrivas som öppen, men inte nyfiken” 

Att kulturen inom organisationen inte är nyfiken har även bekräftas via ett flertal andra 

intervjuer (Intervjuperson F, 2015; Intervjuperson H, 2015; Intervjuperson N, 2015). De Long 

& Fahey (2000) argumenterar för att organisationskulturen ska bidra till att individer aktivt 

söker kunskap utanför projektets gränser. Avsaknad av nyfikenhet inom organisationen kan 

ses som en förklaring till varför FMV idag med en öppen kultur arbetar i en 

stuprörsorganisation där projekten ses som fristående från varandra. Individer är väldigt 

öppna för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter inom projekten. Men avsaknaden av 

nyfikenhet medför att individer inte rör sig utanför sitt sociala nätverk för att inhämta 

kunskap. Att nyfikenhet saknas medför att kunskap stannar inom det sociala nätverket, vilka 
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ofta är knutna till specifika projekt och enheter (Intervjuperson C, 2015; Intervjuperson D, 

2015; Intervjuperson K, 2015). För att kunskapsöverföring ska ske mellan projekten behöver 

kulturen förändras så att kunskap även söks utanför de sociala nätverken och egna projekten. 

En del i att förändra kulturen kan vara att aktivt arbeta med kunskapsöverföring mellan 

projekten inom organisationen. Att förändra en kultur tar tid och är ett det sista steget i 

Kotters (1996) åtta steg för förändring. För att arbetet med kunskapsöverföring ska bidra till 

en permanent förändring behöver enligt Jacobs (2002) en förändring i det dagliga arbetet och 

kulturen ske.  

Inom FMV finns det idag inga uttalade initiativ från organisationsledningen som syftar till att 

förbättra arbetet med kunskapsöverföring. En pågående förändring är dock arbetet med att 

förmedla FMVs nyformulerade vision ”Effektiv försvarslogistik – När och där den behövs.”. 

En central del i arbetet med visionen är att implementera värderingar som ska bidra till att 

organisationen arbetar efter utgångspunkten att kulturen inom organisationen ska återspegla 

”Ett FMV”, det vill säga att FMV arbetar som en enhetlig myndighet med gemensamma 

arbetssätt. Enligt enkätundersökningen tror 83 procent att kunskapsöverföring kan bidra till att 

efterleva kulturen för ”ett FMV”. Detta innebär att kunskapsöverföring är en viktig aspekt för 

att bidra till att gemensamma arbetssätt tillämpas och att kunskap och information finns 

lättillgänglig inom organisationen. Under en undersökning bland medarbetarna som 

genomfördes under hösten 2014 framkom att personer fortfarande upplever FMV som en 

uppdelad organisation, där arbetet inom varje enhet fungerar men att de andra 

organisationsenheterna ses som “dem” och inte “vi” (Försvarets Materielverk, 2015c). I den 

nyformulerade visionen är en process för kunskapsöverföring inte explicit uttalad vilket tyder 

på att en förändring i denna fråga inte är planerad.  

Att individerna inom FMV ser projekt som fristående inom organisationen tyder på att det 

finns en obalans mellan det som Atkinson (2012) beskriver som de synliga och osynliga 

delarna av organisationskulturen. Med detta menas att organisationens explicit uttalade 

värderingar inte överensstämmer med individernas uppfattning av organisationen i sin helhet. 

För ett lyckat arbete med kunskapsöverföring är det viktigt att den synliga delen av kulturen 

speglar den osynliga (Ismail et al, 2007). Detta visar på vikten av att FMVs ledning arbetar 

aktivt med individer inom FMV för att efterleva kulturen för “Ett FMV”. Genom att efterleva 

kulturen för ”Ett FMV” minskas den stuprörsorganisation som bidrar till avsaknaden av 

kommunikation mellan projekt och enheter samt att varje individ enbart har kontakt med sitt 

egna sociala nätverk. Ett arbete med kunskapsöverföring kan bidra till en mer enad 

organisation genom att öka kommunikationen mellan olika grupper och göra projekten mer 

transparanta. Att kulturen måste förändras för att nå en effektivare kunskapsöverföring styrks 

av Jansen (2004) som menar att förändringar lyckas vid långvarigt arbete som förändrar 

organisationskulturen.  

En förutsättning för att arbetet med kunskapsöverföring ska utvecklas inom organisationen är 

att en förändring sker. Förändringsprocesser inom organisationer startar ofta med att 

ledningen inom organisationen har identifierat förbättringsåtgärder som kan leda till att 

organisationen i sin helhet kan förbättra sin prestanda (Pieterse et al., 2012). För att 

förändringen sedan ska få genomslagskraft i organisationen är det viktigt att den är fast 

förankrad hos organisationsledningen för att på så sätt få störst inverkan. Kotter (1996) 

argumenterar för att förändringen även måste vara förankrad hos organisationens 

medarbetare, vilket ytterligare belyser vikten av engagemang från ledningens sida inom FMV. 

Vidare bör en process för kunskapsöverföring utvecklas fortlöpande där förändringen sker i 

mindre steg för att kunna anpassas kontinuerligt efter organisationskulturen och de befintliga 

arbetssätten. Att arbeta med en fortlöpande förändring skulle också kunna bidra till att påvisa 
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positiva effekter från kunskapsöverföring inom FMV, vilket kan öka motivationen hos de 

anställda (Pietersen, 2002). Vidare kan en fortlöpande förändring vara användbart om delar av 

organisationen är negativt inställda till att avsätta tid för kunskapsöverföring, då positiva 

effekter kan påvisas i de fall där kunskapsöverföring mellan projekt har varit framgångsrik. 

5.7.2 Barriärer för kunskapsöverföring inom FMV 

De barriärer som har undersökts i studien har kategoriserats enligt Rieges (2005) uppdelning 

som individuella, organisatoriska och teknologiska. Under de intervjuer som genomförts, 

kombinerat med enkätundersökningen, framkommer det att det finns en förståelse för hur 

kunskapsöverföring kan hjälpa organisationen att förbättra effektiviteten i projekten genom att 

dela erfarenheter mellan projekt. Det ses också att det finns barriärer som motverkar ett 

effektivare arbete med kunskapsöverföring.   

 

Individuella och organisatoriska barriärer 

Enligt den enkätundersökning som genomförts svarar 68 procent av de tillfrågade att de tror 

att kunskapsöverföring skulle medföra en ökad projekteffektivitet. 79 procent av de tillfrågade 

medger att de kan tänka sig att förändra sina befintliga arbetsrutiner för att stödja arbetet med 

kunskapsöverföring. Samtidigt anser ingen av de tillfrågade att de inte alls kan förändra sitt 

arbete för att gynna kunskapsöverföring. Detta innebär att anställda inom FMV anser att 

kunskapsöverföring är en betydelsefull fråga och att individer kan förändra sitt arbete för att 

förbättra arbetet med kunskapsöverföringen. Att kunskapsöverföring anses kunna påverka 

organisationen att bli mer effektiv medför att viljan att denna typ av förändring ska ske kan 

anses vara hög, vilket Kotter (1996) menar är en förutsättning för att förändring ska kunna 

ske. 

 

Den öppna kulturen bidrar till att barriärer såsom motvilja att sprida kunskap på grund av 

avsaknad av förtroende för andra individer inte existerar inom FMV. Detta betyder att det inte 

har identifierats någon motvilja att sprida kunskap till andra, vilket enligt Riege (2005) är en 

viktig faktor för att kunskapsöverföring ska ske aktivt inom en organisation. På den 

individuella nivån ses istället tidsaspekten som den största barriären. I dagsläget avsätts ingen 

tid för kunskapsöverföring och erfarenhetsåtermatning i projekten. En av orsakerna till detta 

är enligt Intervjuperson I (2015) att man inte ser de långsiktiga vinsterna, det vill säga vad 

kunskapsöverföring kan bidra med på lång sikt. Istället arbetas det efter ett kortsiktigt 

perspektiv där projekten står på kö och alla resurser läggs på att förbättra produkten som 

projekten kretsar kring.  

 

Paralleller kan dras mellan den individuella tidsaspekten till de organisatoriska barriärerna 

presenterade i kapitel 3.4.4 Drivkrafter och barriärer för kunskapsöverföring. Avsaknaden av 

tydlig kommunikation av fördelarna med kunskapsöverföring från organisationsledningens 

sida kan relateras till att det inte avsätts någon tid för kunskapsöverföring i projekten. En 

förutsättning för att förändringar ska få genomslagskraft menar Kotter (1996), Lines (2007) 

och Paper et al. (2001) är att ledare med status inom organisationen ska vara delaktiga i 

förändringen. Utan stöd från organisationsledningen finns risker att fokus istället läggs på de 

aktiviteter som bidrar till att projektet når kortsiktiga mål. Att projekten fokuserar på 

aktiviteter som medför kortsiktiga mål innebär att kunskapsöverföring begränsas till de 

projekt där den individuella projektledaren inser fördelarna med kunskapsöverföring. Att de 

anställda anser att stödet från FMVs ledning är lågt i frågan om kunskapsöverföring bekräftas 

av den enkätundersökning som genomförts. I denna framkommer det att enbart 5 procent av 

de tillfrågade anser att ledningen arbetar aktivt med frågor gällande kunskapsöverföring.  

 



5. Resultat och analys  Johan Pregner & Philip Sande 

57 

 

I kapitel 5.2 FMVs projektportfölj gavs en beskrivning av FMVs projektstruktur som har lett 

till det som inom organisationen benämns stuprörsorganisation. Det ses att den befintliga 

projektstrukturen, med avsaknaden av projektöverskridande kommunikation, har en påverkan 

på kunskapsöverföringen inom FMV. Dels bidrar stuprörsorganisationen till att det idag 

saknas samarbete mellan projekt och enheter eftersom det saknas naturliga 

kommunikationsvägar mellan projekten. Utöver detta ses även att den byråkrati som råder 

inom FMV med långa beslutsvägar och hierarkisk uppdelning av organisationen leder till att 

de olika enheterna ofta utvecklar egna arbetssätt för att utföra olika arbetsuppgifter.  

 

Att olika organisationsenheter utvecklar skilda arbetssätt kan medföra både positiva och 

negativa effekter kopplade till kunskapsöverföring. En positiv effekt är att de arbetssätt som 

utvecklas kan anpassas efter det specifika arbetsinnehållet i respektive enhet, vilket är en 

förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt. En negativ effekt kan vara att de 

arbetssätt som utvecklas inte motsvarar de arbetssätt som andra enheter tillämpar, vilket kan 

leda till att det blir en missanpassning vid utbytet av kunskap om olika enheter har tillvaratagit 

och dokumenterat kunskaper på skilda sätt. Det är därför viktigt att det finns tydliga riktlinjer 

för hur arbetet med kunskapsöverföring ska bedrivas, men att det ändå finns rum för att 

individerna kan ges befogenheter att agera med utgångspunkt från dessa riktlinjer. Detta i 

enlighet med Coch & French (1948) samt Lamarsh & Rothermel (2012) som nämner att det är 

viktigt att individer inom organisationen ges möjlighet att medverka i förändringsarbetet för 

att den ska nå ett så bra resultat som möjligt. 

 

Teknologiska barriärer 

På FMV finns idag ett antal olika IT-system som används som stöd i de projekt som bedrivs. 

De IT-system som används för lagring av information presenterades i kapitel 5.5.1 IT-stöd för 

lagring av information. Syftet och funktionen för systemen är olika och bredden av arbetet 

med olika stödsystem skiljer sig mellan olika projektledare och divisioner (Intervjuperson N, 

2015). Av de IT-system som finns tillgängliga inom FMV används få specifikt för 

kunskapsöverföring (Intervjuperson E, 2015; Intervjuperson Q, 2015). Intervjuperson F 

(2015) nämner att sökbarheten i det interna dokumenthanteringssystemet Platina är låg 

eftersom dokument inte kategoriseras efter taggar eller annan metadata. Istället kategoriseras 

dokumenten efter sina diarienummer, vilket betyder att man måste ha kännedom om vilket 

dokument som innehåller vad för att kunna söka efter kunskap. Detta resulterar i att det kan 

vara svårt att återvinna kunskaper ur denna databas då det krävs stor kännedom om hur man 

söker i verktyget. Utöver mailkonversationer används inget av organisationens övriga IT-

system för att överföra kunskap, vilket tyder på att det finns brister i initiativ från 

organisationsledningen att bedriva ett aktivt arbete för att öka arbetet med 

kunskapsöverföring. Detta då det i dagsläget finns tillgängliga system som syftar till att lagra 

och sprida dokument och därmed kan användas som kunskapsöverföringsplattformar.  

 

Ett exempel på ett IT-system som kan användas för kunskapsöverföring är den för FMV 

gemensamma SharePoint-sida som benämns erfarenhetsdatabasen. Denna databas skapades i 

samband med den senaste satsningen för kunskapsöverföring år 2012 (Intervjuperson A, 

2015) med syftet att lagra erfarenhetsrapporter från avslutade projekt. Under de intervjuer 

som genomförts framkommer det att kännedomen om att denna databas existerar är låg. Den 

låga kännedomen kan kopplas till en av de teknologiska barriärer som Riege (2005) benämner 

”Bristfällig kommunikation av fördelarna av det nya IT-systemet.” För att de anställda ska 

utnyttja de befintliga IT-systemen är det därför viktigt att det dels tydligt kommuniceras vad 

systemens tänkta användningsområden är, men också att man ger de anställda utbildning i hur 
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systemen kan användas. Detta för att överkomma den barriär som Riege (2005) benämner 

som bristfällig utbildning i hur de nya systemen skall användas. 

 

Vid sidan av erfarenhetsdatabasen finns det även möjlighet för individer att dela sina 

kompetenser via ett kompetensnätverk inom SharePoint. Inom kompetensnätverket kan 

individer skapa sina egna profiler där de individuella kompetenserna beskrivs för att på så sätt 

göra de sökbara för andra. För att denna databas ska fylla sitt syfte är det viktigt att den hålls 

uppdaterad och att individer inom organisationen lägger in sina kompetenser i databasen. I 

likhet med erfarenhetsdatabasen har även kompetensnätverket varit okänt för de flesta av de 

intervjuade personerna. Att kompetensnätverket idag inte används kan ha flera förklarande 

faktorer. Den främsta faktorn är som tidigare nämnt att kännedomen om att det finns ett 

kompetensnätverk är låg. En annan faktor är sekretessaspekten. Genom att delge vad en 

enskild individ besitter för kunskap kan utomstående få del av vem som besitter särskild 

specialistkunskap. Specialistkunskap inom försvarsteknik kan öka trycket på specifika 

individer inom organisationen om dessa presenteras öppet (Intervjuperson I, 2015; 

Intervjuperson L, 2015). För att undvika problem med sekretess bör därför kompetenserna 

beskrivas på en generell nivå, för att på så sätt bidra till att skapa kontakter som sträcker sig 

utanför de sociala nätverk som individerna vanligtvis kommunicerar inom.  

 

Det är inte avsaknaden av IT-system som är den teknologiska barriären. Möjligheterna att 

lagra och distribuera kunskaps finns i och med de tillgängliga SharePoint plattformarna. I och 

med införandet av projektportföljsverktyget EPM ökar även kompatibiliteten mellan de olika 

systemen, då EPM i grund och botten är baserat på en SharePoint plattform. Detta innebär att 

möjligheterna för en central lagring av dokument och erfarenheter är goda, men för att detta 

ska ske behöver fördelarna och IT-systemens användningsområden tydligt kommuniceras till 

individerna inom organisationen. 

5.8 Kunskapsöverföringsstrategier inom FMV 
I samtliga intervjuer som har genomförts under studien framkommer det att det inte finns en 

uttalad strategi för kunskapsöverföring inom organisationen. Avsaknaden av en tydligt uttalad 

strategi för kunskapsöverföring kan innebära att de anställda inom FMV fortsätter arbeta 

enligt samma arbetssätt och rutiner som idag vilket leder till att situationen för 

kunskapsöverföring kan förbli oförändrad.  

 

Kunskap och information överförs som tidigare nämnt till största delen mellan individer 

ingående i sociala nätverk inom FMV. Att distribuera kunskap via sociala nätverk kan liknas 

vid en personifieringsstrategi, dock överförs kunskap ofta informellt via till exempel möten i 

korridorer och kafferaster vilket medför att det inte är en strategi, utan en del av det arbetssätt 

som råder inom FMV. Att kunskap överförs via sociala nätverk är enligt Powell & Ambrosini 

(2012) en följd av att det inte finns någon uttalad strategi för hur kunskap ska spridas inom en 

organisation. Avsaknaden av en uttalad strategi innebär att de verktyg som finns inom 

organisationen inte används för att distribuera kunskap utanför de sociala nätverken. Verktyg 

för att bistå arbetet med kunskapsöverföring kan bestå av gemensamma IT-system och 

utarbetade metoder för att tillvarata, distribuera, lagra och återvinna kunskap. De utarbetade 

metoderna kan användas vid formella aktiviteter som bör vara en ingående del i projekten. 

Dessa kan vara utformade som workshops eller möten där frågor tas upp och diskuteras i syfte 

att tillvarata och distribuera kunskap. En förutsättning för ett systematiskt tillvägagångssätt 

för att hantera kunskapsöverföring är enligt Metaxiotis et al. (2005) att det finns en uttalad 

strategi för kunskapsöverföring inom organisationen. 
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En anledning till att kunskap idag främst överförs via personliga möten inom sociala nätverk 

är avsaknaden av lättillgänglig kodifierad kunskap inom organisationen (Intervjuperson E, 

2015). Idag finns det inga incitament hos de anställda att söka kodifierad kunskap då 

sökprocessen är omfattande och sällan resulterar i de svar som söks (Intervjuperson E, 2015; 

Intervjuperson J, 2015). Det ses tydligt att individer inom FMV saknar en samlingsplats för 

kodifierad kunskap som är lättillgänglig och har en hög sökbarhet. För den kodifierade 

kunskapen ses ett behov hos de anställda att denna typ av kunskap ska vara digital och inte 

tryckt vilket ofta är fallet idag (Intervjuperson D, 2015; Intervjuperson C, 2015). Ett problem 

med kodifierad kunskap är dock att det kan vara svårt att sammanfatta kunskap som är 

meningsfull för andra vid ett senare tillfälle. Att lägga stora resurser på kodifiering av 

kunskap som inte är användbar kan leda till att de anställda inte ser nyttan med 

kunskapsöverföring eftersom tid då har lagts på aktiviteter som inte bidrar till förbättringar 

inom organisationen. För att undvika att tid läggs på kodifiering av kunskap som inte anses 

meningsfull bör kunskap och erfarenheter utvinnas ur en större grupp individer. Om 

erfarenheter tillvaratas baserat på en gemensam uppfattning av viktiga lärdomar från projektet 

är sannolikheten för att informationen är meningsfull för andra. Detta eftersom erfarenheter 

från enstaka individer kan vara färgade av individuella erfarenheter i projektet. En annan 

viktig aspekt är att endast kodifiera de mest relevanta erfarenheterna från projekten för att det 

kodifierade materialet inte ska bli för omfattande. Detta då det kan vara svårt att ta till sig de 

mest relevanta erfarenheterna informationen från ett projekt om det kodifierade materialet är 

allt för omfattande. Detta kan likställas med Hansen et al. (1999) teori för 

kunskapsöverföringsstrategier som menar att kunskap ska tas ur sitt sammanhang innan den 

lagras för att senare kunna appliceras på allmänt fall.  Det arbetssätt som idag tillämpas inom 

FMV kan mer liknas vid en personifieringsstrategi än en kodifieringsstrategi. Dock ses 

fördelar i att använda sig av en kombination av strategierna likt Powell & Ambrosini (2012) 

rekommenderar. Detta eftersom, som tidigare nämnts, medelåldern inom FMV är hög samt 

närvaron av konsulter stor vilket medför det att individer kommer lämna organisationen och ta 

med sig kunskap. Genom att enbart lagra kunskap på en individnivå i enighet med en 

personifieringsstrategi kommer kunskap att lämna organisationen tillsammans med individer. 

En enkätrespondent uttrycker:  

 

“Ett färskt exempel är en konsult i mitt projekt som slutade den 24 mars (med minst 6 

månaders förvarning) och än idag finns ingen lösning på hur arbetsuppgifterna ska utföras, 

vilket medför att kunskapsöverföring ej har kunnat utföras på korrekt sätt.” 

 

Utan en uttalad strategi för hur kunskapsöverföring ska ske kommer kunskap internt inom 

organisationen inte kunna ersätta de förluster av kunskap som sker när en individ lämnar. 

Därför är det viktigt att organisationen säkerställer att kunskap lagras internt och har en 

strategi för hur kunskap ska lagras. Personifieringsstrategin medför att individer bygger ut sin 

egen kompetens genom möten och workshops. Kodifieringsstrategin kan medföra en 

organisationsövergripande spridning av kunskap då kodifierat material kan göras tillgängligt 

för samtliga individer inom organisationen och på så sätt öka räckvidden av 

kunskapsspridningen (Hansen et al., 1999; Powell & Ambrosini, 2012). Att kombinera dessa 

strategier medför att kunskap kan utvecklas på en individnivå med personifieringsstrategin 

och samtidigt distribueras bredare med hjälp av kodifiering. I Figur 15. Kombination av 

personifierings- och kodifieringsstrategi. ses hur en kodifieringsstrategi tillsammans med en 

personifieringsstrategi kan öppna kommunikationskanaler mellan olika sociala nätverk. 
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Figur 15. Kombination av personifierings- och kodifieringsstrategi. 

En kombination av en kodifieringsstrategi och personifieringsstrategi är passande i en 

projektbaserad organisation där kommunikationen mellan pågående projekt är bristfällig eller 

avsaknad. Då de sociala nätverken inom FMV ofta är bundna till specifika projekt eller 

enheter innebär detta att en personifieringsstrategi för kunskapsöverföring kan begränsas av 

de sociala nätverkens utbredning. För att kunskap ska nå ut inom organisationen och vara 

enhetsöverskridande behöver den därför kodifieras för att på så sätt lättare distribueras inom 

organisationen. Överföring av kunskap via socialisering och personliga möten är en naturlig 

del av FMVs arbetssätt idag och för att bidra till en ökad kunskapsöverföring inom 

organisationen bör ett större fokus läggas på att kodifiera kunskap. Därför bör detta tydligt 

formuleras i form utav en uttalad strategi för kunskapsöverföring. 

En strategi för kunskapsöverföring ska enligt Smith (2004) spegla en organisations 

övergripande affärsstrategi. Istället för en uttalad affärsstrategi har FMV valt att arbeta efter 

visionen “effektiv försvarslogistik - när och där den behövs”. Att formulera en vision och 

strategi och förmedla denna till organisationens anställda ses av Kotter (1996) som en naturlig 

del i ett pågående förändringsarbete. Då FMVs nyuttalade vision syftar till att effektivisera 

organisationens bör en strategi för kunskapsöverföring ses som en naturlig del i detta 

förändringsarbete. Genom en uttalad strategi för kunskapsöverföring inom FMV kan en 

effektivare kunskapsöverföring ske samtidigt som denna strategi återspeglar FMVs 

övergripande vision.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatser som har framkommit i denna studie. Kapitlet är uppdelat 

i fyra delkapitel. Det första kapitlet, kapitel 6.1 syftar till att besvara de frågeställningar som 

formulerades i kapitel 1.3 Syfte och frågeställning. I kapitel, 6.2, beskrivs och resoneras kring 

studiens teoretiska bidrag. I Kapitel 6.3 beskrivs studiens empiriska bidrag. Avslutningsvis 

presenteras i kapitel 6.4 studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Forskningsresultat 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kunskapsöverföring kan bli en integrerad 

del av en projektbaserad organisation. För att uppfylla detta syfte formulerades en 

övergripande frågeställning: Hur blir kunskapsöverföring en integrerad del av en 

projektbaserad organisation?  Denna frågeställning bröts ned i tre underfrågor som besvaras 

genom den fallstudie som genomförts på Försvarets Materielverk (FMV). Den första 

delfrågan var: 

 

F1: Hur bedrivs arbetet med kunskapsöverföring inom en projektbaserad organisation? 

Kunskapsöverföring kan utifrån teorin delas upp som en process bestående av fem delar: 

1. Skapande av kunskap 

2. Tillvaratagande av kunskap 

3. Distribuering av kunskap 

4. Lagring av kunskap 

5. Återvinning av kunskap 

 

Studien har visat att det idag inte finns något standardiserat tillvägagångssätt för överföring av 

kunskap inom den studerade organisationen. Avsaknaden av standardiserade arbetssätt 

betyder inte att kunskapsöverföring inte sker, men att det saknas formella ytor för att bedriva 

arbetet med kunskapsöverföring. En avsaknad av formella ytor leder till att den 

kunskapsöverföring som sker är utvecklad efter individers egna behov och arbetssätt. 

Kunskap distribueras genom socialisering och lagras hos individer inom sociala nätverk. 

Dessa sociala nätverk medför begränsningar i kunskapsdistributionen då de ofta är kopplade 

till enskilda projekt och enheter, vilket medför att det idag finns en svårigheter i att återvinna 

kunskap som är skapad i andra delar av organisationen. Tillvaratagande av erfarenheter sker i 

en liten utsträckning eftersom det inte är en naturlig del av projektgenomförandet utan ses 

som en separat aktivitet. Att tillvaratagande av kunskap inte sker i stor utsträckning medför att 

mängden av tillvaratagen och kodifierad kunskap inom organisationen är låg. Detta innebär 

att de anställda inte ser kodifierad kunskap som en källa för ny information och kunskap.  

 

F2: Vilka faktorer påverkar att kunskapsöverföring blir en integrerad del i projekt? 

 

Studien har visat att det inom en projektbaserad organisation finns flera faktorer som påverkar 

att kunskapsöverföring bli en integrerad del av projektprocessen. De påverkande faktorer som 

identifierats kan enligt teorin delas upp som individuella, organisatoriska och teknologiska 

faktorer (Riege, 2005). 

En påverkande organisatorisk faktor är avsaknaden av organisationsövergripande styrning 

från ledningen för att öka arbetet med kunskapsöverföring, vilket begränsar möjligheterna för 

att kunskapsöverföring integreras i projektprocessen. Att det inte finns en tydlig vision och 
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strategi för hur arbetet med kunskapsöverföring ska bedrivas medför att det inte finns några 

standardiserade tillvägagångssätt för kunskapsöverföring mellan projekten.  

De empiriska data från fallstudien visar att kulturen inom organisationen är öppen och att det 

finns en positiv inställning hos de anställda att distribuera kunskaper till andra individer inom 

organisationen. Den aspekt inom kulturen som idag påverkar integreringen av ett bredare 

arbete med kunskapsöverföring är nyfikenheten hos de anställda. Att det saknas nyfikenhet 

medför att individer inte söker information och kunskap utanför de egna sociala nätverken. I 

en projektbaserad organisation är det viktigt att organisationskulturen faciliterar att kunskap 

söks utanför den enskilde individens projekt för att öka den gränsöverskridande 

kunskapsöverföringen. 

Studien har visat att de teknologiska faktorer som inom organisationen påverkar 

kunskapsöverföring inte är avsaknaden av IT-stödsystem, då dessa verktyg finns tillgängliga 

inom organisationen. Det som förhindrar att IT-system för lagring och distribuering av 

kunskap inte används i större utsträckning är vetskapen bland individer inom organisationen 

om hur dessa kan användas för kunskapsöverföring. Detta innebär att det inte är bristen av IT-

system som är den teknologiska barriären, utan avsaknaden av en tydlig plan för hur IT-

systemen kan användas för att facilitera kunskapsöverföring. 

På en individnivå har studien visat att det finns en positiv inställning att arbeta med 

kunskapsöverföring inom organisationen, men att avsaknaden av ett 

organisationsövergripande initiativ att bedriva frågan saknas. Detta medför att de anställda 

saknar tydliga riktlinjer för hur arbetet med kunskapsöverföring ska bedrivas. Ansvaret att 

bedriva kunskapsöverföring i projekten ligger därmed på den enskilde projektledaren, vilket 

innebär att detta är en aktivitet som ofta förbises då avsaknaden av tid är en begränsande 

faktor. 

F3: Vilken kunskapsöverföringsstrategi passar en projektbaserad organisation? 

 

Inom en projektbaserad organisation bör en kombination av kodifieringsstrategin och 

personifieringsstrategin användas. Då socialisering är det vanligaste sättet för 

kunskapsöverföring i organisationer utan en uttalad kunskapsöverföringsstrategi är en 

personifieringsstrategi den strategi som ligger närmast befintligt arbetssätt. Det finns dock 

begränsningar i personifieringsstrategin inom projektbaserade organisationer vilket motverkar 

kunskapsöverföring mellan projekt och enheter. För att sprida kunskap mellan projekten 

behöver en personifieringsstrategi kombineras med en kodifieringsstrategi. En 

kodifieringsstrategi är användbar inom en projektbaserad organisation då kodifierat materiel 

medför möjligheten till en organisationsövergripande distribution av kunskap. Detta innebär 

att kunskap kan nå utanför projektets gränser. 

Projektinnehållet är ofta unikt i sitt slag vilket medför att erfarenheter ska kodifieras på så sätt 

att de är generaliserbara. Innehållet i dessa dokument bör kopplas till individer för att på så 

sätt knyta kunskap till individer. Genom att ha en tydlig avsändare på det kodifierade 

materialet kan det bidra till att generera personliga kontakter för att på så sätt utöka 

kunskapsöverföringen genom socialisering.  
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Hur blir kunskapsöverföring en integrerad del av en projektbaserad organisation? 

För att kunskapsöverföring ska bli en integrerad del av en projektbaserad organisation är det 

flera parametrar som måste samverka med varandra. Att ha välutvecklade metoder och 

processer för kunskapsöverföring är inte det enda som krävs eftersom det måste finnas ett 

initiativ från organisationsledningen för att möjliggöra kunskapsöverföring i de projekt som 

bedrivs. På samma sätt kan kunskapsöverföring inte bedrivas effektivt om metoder och 

processer saknas, även om det finns ett tydligt initiativ från organisationsledningens sida.  

För att kunskapsöverföring ska ses som en naturlig del av projektgenomförandet krävs 

standardiserade arbetssätt för hur kunskap ska tillvaratas, distribueras, lagras och återvinnas. 

Dessa arbetssätt bör grundas i en övergripande strategi för kunskapsöverföring som syftar till 

att hantera de barriärer som finns inom organisationen samt ge tydliga direktiv för hur arbetet 

med frågan ska bedrivas. 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Denna studie bidrar till forskningen inom området för Knowledge Management genom att 

applicera teorier om kunskapsöverföring i en projektbaserad kontext. Vidare appliceras teorier 

från området förändringsledning för att på så sätt analysera vilka faktorer som påverkar 

integrationen av kunskapsöverföring som process i projektbaserade organisationer. 

Mycket av den forskning som har publicerats inom området för kunskapsöverföring har 

fokuserat på att analysera enstaka delar av kunskapsöverföringsprocesser inom organisationer 

(Ajmal & Koskinen, 2008; Sandhu & Naaranoja, 2009, Sokhanvar, et al., 2014; Björkegren, 

1999). Vidare har få studier fokuserat på vad som påverkar integrationen av en process för 

kunskapsöverföring med utgångspunkt från en specifik fallstudie. Denna studie bidrar till 

forskningen genom att kombinera teorier från området för förändringsledning (Kotter (1996); 

Lines (2007) Coch & French (1948)) tillsammans med teorier från området för 

kunskapsöverföring (Dixon (1992); Nonaka (1994); Argote & Ingram (2000)) för att på så sätt 

inkludera förändringsaspekten i arbetet med kunskapsöverföring. Detta för att undersöka 

varför många satsningar för kunskapsöverföring ofta blir kortlivade. Tillsammans med det 

empiriska materialet som har tagits fram i denna studie visar de generella teorierna från 

förändringsledningsområdet att dessa är applicerbara på förändringar som rör 

kunskapsöverföring.  

De ingående elementen i kunskapsöverföringsprocessen som presenterades i 3.6.1 Processen 

för kunskapsöverföring är baserade på teorier om kunskapsöverföring som presenterats av 

Lindsey, (2002), Sverlinger, (2000), Dixon (1992), Gilbert & Cordey-Hayes (1996) och 

Despres & Chauvel (1999). I den litteraturstudie som genomfördes framkom att det bland 

författarna inte finns några gemensamma definitioner och begrepp för de ingående delarna i 

kunskapsöverföringsprocessen. Dock framgår det att det finns stora likheter mellan de olika 

författarnas studier när de beskriver kunskapsöverföringsprocessen, vilket betyder att man har 

identifierat liknande element men beskrivit dessa på olika sätt. I denna rapport sammanfattas 

utifrån ett antal olika studier de element som är de mest frekvent förekommande i teorin för 

kunskapsöverföring. Dessa teorier är ursprungligen grundade på kunskapsöverföring i 

traditionella linjeorganisationer, inte projektbaserade organisationer. Trots detta visar denna 

studie att teorierna för kunskapsöverföring är applicerbara även i projektbaserade 
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organisationer, vilket visar på att de ingående elementen i kunskapsöverföring inte är 

beroende av vilken typ av organisation eller företag som undersöks. 

De barriärer som identifierats av Riege (2005) har i denna studie verifierats till viss del. Att 

samtliga barriärer inte kan appliceras på den studerade organisationen kan bero på det den är i 

ett tidigt stadie i implementationen av en standardiserad process för kunskapsöverföring. De 

organisationer som har kommit längre i arbetet med kunskapsöverföring kan stå inför andra 

barriärer än de som presenteras av Riege (2005). Vidare ses det, då den studerade 

organisationen saknar en uttalad strategi för kunskapsöverföring, att Powell & Ambrosinis 

(2012) teori om att kunskapsöverföring sker via socialisering i dessa organisationer kan 

styrkas.   

6.3 Empiriskt bidrag 
Genom studien har faktorer som påverkar att kunskapsöverföring blir en integrerad del av en 

projektbaserad organisation identifierats. Detta kapitel ämnar ge tre rekommendationer för hur 

dessa faktorer kan hanteras och kunskapsöverföring utvecklas inom organisationen.  

1. Styrning från organisationsledningen 

För det första rekommenderas att en grupp bestående av ledare med olika befattningar och 

med sakkunskap skapas som aktivt driver frågorna om kunskapsöverföring inom 

organisationen. Detta för att adressera det problem som identifierats i studien som rör att de 

anställda saknar stöd och styrning i frågan att bedriva kunskapsöverföring i projekten. För att 

kunskapsöverföring ska bli en integrerad del av organisationen behöver den ses som en 

naturlig del av projektgenomförandet där formella ytor finns för att bedriva aktiviteter 

avsedda för att tillvarata, distribuera, lagra och återvinna kunskap. Om det yttersta ansvaret 

för kunskapsöverföring läggs på enskilda projektledare kommer resultatet av 

kunskapsöverföringen i sin helhet inom organisationen att vara beroende av huruvida 

projektledare är villiga att ta tag i frågan eller inte. För att uppnå enhetlighet i hur 

kunskapsöverföringsprocessen bedrivs inom organisationen krävs därför en samlad grupp som 

ansvarar för processen genom styrning av hur arbetet ska bedrivas. Ett första steg i att 

utveckla kunskapsöverföringen inom organisationen är att formulera en vision och strategi 

som beskriver vad arbetet med kunskapsöverföring är tänkt att uppnå. Denna strategi bör 

resultera i ett antal konkreta handlingsåtgärder som syftar till att uppnå de mål som har satts 

upp. 

2. Skapa funktionella förutsättningar 

För det andra rekommenderas att funktionella förutsättningar skapas för arbetet med 

kunskapsöverföring. För att dessa ska få genomslagskraft bör de vara anpassade efter de 

befintliga arbetssätten i organisationen. I studien har det framkommit att kunskap till största 

del sprids i sociala nätverk inom organisationen. Då dessa ofta är bundna till specifika projekt 

och enheter påverkar detta den projekt- och enhetsöverskridande kunskapsöverföringen 

negativt. Därför rekommenderas en kombination av personifierings- och kodifieringsstrategin 

för att på så sätt skapa möjligheter till en ökad kunskapsöverföring genom att göra 

erfarenhetsrapporter från projekt tillgängliga på organisationens intranät. Dessa rapporter kan 

leda till att personliga kontakter skapas om innehållet i erfarenhetsrapporterna behöver 

förtydligas ytterligare. Vidare ses att avsaknaden av standardiserade metoder för 

projektgenomförande inom organisationen påverkar kunskapsöverföringsprocessen negativt. 
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Projektorganisatoriska delar i projekten såsom projektplaner, budget, riskhantering och 

kontraktutformning bör genomföras enligt standardiserade principer för att via 

kunskapsöverföring utbyta erfarenheter från ett projekt till ett annat. En förutsättning för ett 

effektivt arbete med kunskapsöverföring är att det även finns standardiserade metoder och 

stöd för arbetet med kunskapsöverföring. Standardisering behövs för att säkerställa att de 

kunskaper som tillvaratas från projekt dokumenteras och görs tillgängliga för andra enligt 

samma principer. Detta ökar sökbarheten i tillgänglig kunskap vilket medför att den lättare 

kan återvinnas. Gällande IT-system så är dessa en förutsättning för att lagra dokument som 

sedan kan återvinnas. I studien har det framkommit att IT-system som kan utnyttjas för 

kunskapsöverföring finns på plats inom organisationen, men att det inte används specifikt för 

kunskapsöverföring. Därför rekommenderas en tydlig kommunikation av hur den befintliga 

SharePoint-plattformen kan utnyttjas för kunskapsöverföring. 

3. Arbeta långsiktigt  

För det tredje rekommenderas att arbeta med kunskapsöverföring i ett långsiktigt perspektiv, 

men med tydliga delmål för att möjliggöra att även kortsiktiga vinster med 

kunskapsöverföring ses. Att integrera kunskapsöverföring inom en organisation är en 

tidskrävande process då det kan ta tid för individer att förändra befintliga arbetssätt och se 

kunskapsöverföring som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Projekt inom en organisation 

kan pågå under en längre tid vilket betyder att det tar tid att bygga upp en databas med 

värdefull kunskap och erfarenheter. För att bidra till att arbetssätt och metoder för att 

tillvarata, distribuera, lagra och återvinna kunskap förbättras bör de utvecklas med tiden. Om 

arbetet med kunskapsöverföring nedprioriteras eller förbises riskerar organisationen att på sikt 

förlora kunskap i och med att individer försvinner. 

6.4 Begränsningar och vidare forskning 
Denna studie har resulterat i en grund för vidare arbete i implementationen av processer för 

kunskapsöverföring inom projektbaserade organisationer. Resultaten som framkommit kan 

användas av organisationsledningen för att adressera de problem som idag påverkar 

integrationen för kunskapsöverföring som en integrerad del i projektprocessen. Dock har 

studien endast studerat en fallorganisation vilket kan påverka studiens generaliserbarhet. Då 

det i studien har analyserats vilka faktorer som påverkar integrationen av kunskapsöverföring 

bör ytterligare studier på andra organisationer genomföras, för att på så sätt förtydliga vilka 

problem en organisationsledning kan stöta på vid arbetet med kunskapsöverföring. 

Då fallstudien har genomförts på en organisation som idag inte har ett uttalat arbete med 

kunskapsöverföring har studien utgått från generella teorier som finns inom området och 

applicerat dessa på de förutsättningar som finns inom den studerade organisationen. Att 

applicera teori på förutsättningar och inte faktiskt utfall bidrar till att faktorer som påverkar 

arbetet i senare skeden av en integrering kan vara svåra att förutse. Integrationen av 

kunskapsöverföring är en omfattande och tidskrävande process som inte täcks i sin helhet av 

en studie. Studiens resultat ska därför ses som underlag för att integrera kunskapsöverföring 

inom en projektbaserad organisation och inte som en färdig lösning för hur 

kunskapsöverföring blir en integrerad del. För att få en bättre bild för hela 

integreringsprocessen av kunskapsöverföring inom projektbaserade organisationer bör studier 

genomföras på organisationer med varierande fokus på kunskapsöverföring. 



6. Slutsatser  Johan Pregner & Philip Sande 

66 

 

Gällande datainsamlingen i denna rapport har brister identifierats. Då det empiriska materialet 

är baserat på ett begränsat antal intervjuer, finns det en risk att annorlunda infallsvinklar 

förbises på de problem studien beskriver. Vidare påverkar detta författarnas möjlighet att 

redogöra samtliga problem en organisation kan ställas inför vid integrationen av en process 

för kunskapsöverföring 

För att få djupare insikt i hur kunskapsöverföring kan påverka projektbaserade organisationer 

föreslås därför två områden för vidare forskning; 

1) En studie av hur extern kunskapsöverföring mellan konsulter, leverantörer och 

beställare kan bedrivas, då denna studie endas behandlar det interna perspektivet. 

2) En studie av en annan projektbaserad organisation, för att granska generaliserbarheten 

i denna studie. 
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Bilaga A. Intervjufrågor 

Inledande frågor 

· Vilka faser har du varit involverad projektet? (planering, genomförande, avslut) 
· Vilken roll har du haft i detta projekt? 

 

Vår definition av begreppet kunskap 
Vi delar upp kunskap i två områden: projektorganisatorisk kunskap och teknisk kunskap. 

Projektorganisatorisk kunskap innefattar erfarenheter från upphandlingar, hantering av 

dokument och andra typer av projektadministrativa delar. Tekniska kunskaper är de kunskaper 

som direkt är kopplade till den produkt eller process som projektet behandlar. 
 

 Känner du till om FMV har en strategi för kunskapsöverföring? 

 Känner du för att det finns en styrning att arbeta med kunskapsöverföring inom de projekt 

du varit delaktig i? 

 I vilken utsträckning anser du att du jobbar för att dela kunskap idag? 

 

Tillvaratagande av kunskap 

 
 Har det funnits några generella problem gällande projektorganisatoriska aspekter har 

identifierats och lösts under projektet? 

o Använde ni erfarenheter från andra projekt för att lösa dessa problem? 

o Anser du att dessa problem skulle kunna förhindras av erfarenheter från tidigare 

projekt? 

 Vilka generella problem relaterade till tekniska aspekter har identifierats och lösts under 

projektet? 

o Hur har problem relaterade till teknisk kunskap lösts under projektet? 

o Anser du att dessa problem skulle kunna förhindras av erfarenheter från tidigare 

projekt? 

 Vilka kunskaper har du idag som du önskar att du hade tidigare i projektet? 

 Vilka åtgärder har ni genomfört för att teknisk- och projektorganisatorisk kunskap som 

skapas i projektet ska kunna tas tillvara på vid senare tillfälle? 

 Vad skulle vara det första du skulle ändra i projektet om du fick börja om? 

 Vilka kunskaper tror du andra projekt och enheter kan ha nytta av?  
Tekniska: System som kan finnas i andra produkter, tekniska gränsytor mellan produkter mm.  
Projektorganisatoriska: Avtal, planeringar, mm) 

o Finns det någon kommunikation mellan projekten som hjälper till att identifiera 

vilken kunskap andra kan ha nytta av?  

 Hur anser du att man bör gå tillväga för att tillvarata viktig kunskap som kan vara 

användbar i andra projekt? 

 
Överföring av kunskap 

 Hur tror du den tekniska/projektorganisatorisk kunskap du erhållit i projektet kan komma 

andra utanför projektet till nytta? 

o Tror du andra enheter inom FMV skulle ha nytta av denna kunskap? 

o Vilka kunskaper tror du andra enheter har nytta av? 

 Har du under projektets gång diskuterat lösningar/problem med individer utanför 

projektets ramar? 

o Inom vilka områden har dessa lösningar/problem diskuterats? 

 På vilket sätt anser du att kunskap borde överföras till andra projekt? 
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Lagring av kunskap 

 Hur lagras de erfarenheter som skapas i projekten idag? 

o Anser du att detta är ett bra sätt att lagra information och kunskap? 

 På vilket sätt anser du att kunskap och information bör lagras inom FMV för att göra den 

tillgänglig för andra? 

Återvinning av kunskap 

 I vilken utsträckning anser du att du har möjlighet att ta del av 

erfarenheter/kunskaper/information som skapats i tidigare projekt? 

 Hur gick du tillväga när du letade efter kunskap som inte fanns inom projektets ramar? 

o Visste du var du skulle leta efter den kunskap du saknade? 

o Har du några standardiserade tillvägagångssätt du använder för att söka ny 

kunskap? 

 Anser du att du vet vem som besitter vilken kunskap för att på så sätt enklare kunna hitta 

den? 

 På vilket sätt skulle du helst vilja söka information? 

 
Kultur inom FMV 

 Hur skulle du beskriva den kultur som varit under projektets gång? 

o Har det varit en öppen kultur i projektet där problem som uppstått har diskuterats? 

 Anser du att projektmedlemmar har varit villiga att dela med sig av kunskap för att hjälpa 

dig att lösa problem? 

 Har enhetsöverskridande arbete skett under projektets gång? 

o Har det funnits svårigheter med kommunikationen mellan de olika enheterna 

(flyg, mark, marin)? 

o Hur har dessa svårigheter utmärkt sig? 

o Hur ser du på möjligheterna att inhämta information/kunskap/erfarenheter från 

andra enheter(flyg, mark, marin)? 

 Hur ser ledarens roll ut i projekten? Platt/hierarkisk projektorganisation?  

 Har du någon erfarenhet av kulturskillnader inom FMV? 

o Skulle du kunna beskriva dessa skillnader? 

 Tror du att den kultur som råder idag gynnar arbetet med kunskapsöverföring? 

Förändringsprocessen inom FMV 

 Anser du att projektprocessen har utvecklats genom projektets gång? 

o Har projektprocessen utvecklats från tidigare projekt du deltagit i? 

 Anser du att det finns förbättringspotential i projekten? 

o Vilka delar av projektet behöver förbättras?  
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Bilaga B. Enkätfrågor 

1) Hur länge har du arbetat på FMV? 

2) Vilken enhet inom FMV arbetar du på? 

3) Jag anser att det är lätt att hitta information som krävs i mitt arbete på FMV 

4) Jag ser hur kunskapsöverföring mellan projekt kan bidra till en ökad projekteffektivitet 

5) Jag ser kunskapsöverföring som en naturlig del av projektprocessen inom FMV idag 

6) Jag anser att ledningen inom FMV arbetar aktivt med frågor som rör 

kunskapsöverföring 

7) Jag anser att det finns formella ytor för kunskapsöverföring inom FMV 

8) Jag anser att tid avsätts inom projekten för att dokumentera viktiga erfarenheter som 

kan vara till nytta för andra 

9) Jag arbetar aktivt för att se till att mina kunskaper finns tillgängliga för andra 

10) Jag anser mig veta vilken kunskap jag besitter som andra kan ha nytta av 

11) Jag anser att det är lätt att ta del av erfarenheter från tidigare och/eller parallella 

projekt 

12) Hur ofta vänder du dig till individer för att söka information? 

13) Hur ofta vänder du dig till interna dokument för att söka information? 

14) Vilken typ av information skulle du vilja fanns mer lättillgänglig inom FMV? 

15) På vilket sätt skulle du vilja att information fanns tillgänglig inom FMV? 

16) Hur finner du idag individer som besitter den kunskap du behöver i ditt arbete? 

17) Jag söker information på följande sätt 

18) Jag använder följande IT-verktyg för att söka information 

19) Jag använder följande IT-verktyg för att sprida information 

20) Jag anser att kunskapsöverföring kan bidra till att efterleva kulturen för “Ett FMV” 

21) Jag är positivt inställd till att sprida min kunskap till andra, inom enheten 

22) Jag är positivt inställd till att sprida min kunskap till andra, utanför enheten 

23) Jag kan tänka mig att förändra mina arbetsrutiner för att stödja arbetet med 

kunskapsöverföring 

24) Jag anser att det är lätt att ha en öppen kommunikation inom FMV 

25) Jag anser att jag har möjligheten att påverka strategiska beslut som påverkar min egen 

arbetssituation 

26) Hur anser du att organisationskulturen inom FMV påverkar kunskapsöverföring? 

27) Jag känner mig motiverad till att sprida min egen kunskap 

28) Jag anser att finns tillräckligt stöd från IT-system för en effektiv kunskapsöverföring 

29) Jag är öppen för användandet av nya IT-system 

30) Jag anser att jag får tillräcklig utbildning på nya IT-system 

31) Jag har tillit till att den information jag sprider används på rätt sätt 
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Bilaga C. T-test enkät 

Enkäten har genomförts på två enheter på den studerade organisationen. För att se om 

respondenterna på de olika enheterna har olika uppfattning av kunskapsöverföring har ett T-

test genomförts. Detta test har baserats på medelvärdet på frågorna genom den Likert-skala 

som testet genomfördes med, frågorna med fritextsvar har exkluderats ur T-testet.  

Två hypoteser har formulerats: 

H0: Ingen skillnad mellan enheternas svar 

H1: En signifikant skillnad mellan enheternas svar 

Fråga Marin Flyg  t-test: Parat två-sampel för medelvärde 

3 3,333 3,09    

4 3,665 3,83     

5 2,134 2,34    Variabel 1 Variabel 2 

6 1,667 2,012  Medelvärde 4,096652174 3,256652174 

7 2,001 1,969  Varians 13,79566806 0,803014146 

8 20,69 2,11  Observationer 23 23 

9 3,79 3,164  Pearson-korrelation -0,068833364  

10 4,14 3,59  Antagen 

medelvärdesskillnad 

0  

11 2,351 2,07  fg 22  

12 4,43 4,6  t-kvot 1,038186968  

13 3,501 3,112  P(T<=t) ensidig 0,15522984  

20 4,144 4,25  t-kritisk ensidig 1,717144374  

21 4,461 4,718  P(T<=t) tvåsidig 0,310459681  

22 4,283 4,564  t-kritisk tvåsidig 2,073873068   

23 4,143 4,17     

24 3,211 3,36     

25 3,08 2,521     

26 2,211 2,521     

27 3,85 3,78     

28 2,358 2,653     

29 4 4,212     

30 3,354 2,777     

31 3,426 3,49     

  

Resultat: Testet visar att hypotesen H1 kan förkastas på en 95 procentig signifikansnivå, då P-

tvåsidig<t-kritisk tvåsidig. Det vill säga att det inte ses någon skillnad mellan enheternas svar 

i enkäten.  

 

 

 

 


