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Abstract 
 
There are more and more organizations today who work in a temporary way (Lindner & Wald 
2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) and the knowledge and 
experiences that arise in the process is a valuable asset. During the 21st century this way of 
working has been strongly established and the research on projects has exploded (Lundin & 
Söderholm 2013). There lies a problem, though, in that a lot of the knowledge that is 
developed in the projects is lost when a project and its temporary organization dissolves 
(Bakker, Boroş, Kenis & Oerlemans 2013; Ruuska & Vartiainen 2005) which imply a great 
risk and cost for the organization (Schindler & Eppler 2003). 
 
The purpose of the following study is to identify any obstacles that may arise in project-based 
organizations in their transfer of knowledge and to identify common patterns between them. 
The method used to collect empirical material was a cross-sectional, qualitative survey that 
was distributed to the respondents through email. The findings of this study are in line with 
previous research which suggests that problems of knowledge transfer are both current and 
relevant and require further study. The organizations in this study are using mainly 
documentation and face-to-face meetings in their knowledge management. However, there are 
gaps in the information systems used today and it is rarely mainly knowledge that is discussed 
during the meetings. The documentation is mostly focused on writing manuals for routines in 
the organizations. The study shows that some of the organizations are actively working with 
knowledge transfer and some don’t work with knowledge transfer at all. It also shows that 
despite this, all the respondents are experiencing similar difficulties regarding their 
knowledge management. 
 
The study mainly demonstrates the meaning of time. The lack of time is a recurring factor on 
why knowledge sharing doesn’t work in project-based organizations. This, along with the 
high workload, and the focus on performing specific results within the frame of the project 
contributes to the lack of knowledge transfer. In time this can lead to the loss of important 
experience and knowledge as well as the organization losing key competitive advantages. The 
recommendations this study may provide are that organizations could make use of the 
mechanisms and activities discussed in the theory chapter to implement a learning culture in 
the organization and to be able to transfer knowledge between co-workers. 
 
The remaining of this paper will continue in Swedish. 
 
 
 
Keywords: Knowledge transfer, knowledge management, knowledge sharing, project-based 
organizations, knowledge, organizational knowledge 



 

II 

Sammanfattning 
 
Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald 
2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samt 
erfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Under 2000-talet har arbetsformen etablerats 
starkt och forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin & 
Söderholm 2013). Dock är det ett problem att mycket av den kunskap som utvecklats i 
projektet går förlorad när ett projekt avslutas och organisationen upphör (Bakker et al. 2013; 
Ruuska & Vartiainen 2005) vilket innebär stora risker och kostnader för organisationen 
(Schindler & Eppler 2003). 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka hinder som eventuellt kan uppstå i 
projektbaserade organisationer vid deras kunskapsöverföring och om det finns några 
gemensamma mönster mellan dessa. Studien är en tvärsnittsstudie och valet föll på denna 
utformning då personer med kunskap kring området kunde kontaktas samt att det gav 
möjligheten att få svar inom en begränsad tidsram. Tiden påverkade även urvalet för studien 
vilket ledde till att ett bekvämlighetsurval tillämpades. Resultatet kan däremot fungera som en 
utgångspunkt för framtida forskning eller till att kopplingar till existerande resultat. De 
metoder som användes för att samla in empiriskt material var en kvalitativ enkät som 
mailades ut till respondenter som jobbar inom projektbaserade organisationer. Det 
genomfördes även en djupintervju med en konsult inom området. 
 
Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning vilket tyder på att problemen 
med kunskapsöverföring är både aktuella och relevanta samt kräver ytterligare studier. Idag 
använder de organisationer som studien har berört främst med dokumentation och fysiska 
möten för kunskapshantering. Dock finns det brister i de informationssystem de har att tillgå 
idag och under mötena är det sällan huvudsakligen kunskap som diskuteras. Oftast innebär 
dokumentationen endast att det skrivs manualer för rutiner kring hur olika delmoment inom 
projektet genomförs. Studien visar att det finns stora skillnader mellan de olika företagen, där 
vissa av dem jobbar aktivt med kunskapsöverföring medan andra inte jobbar med detta 
överhuvudtaget. Trots detta visar studien att samtliga av respondenterna upplever liknande 
svårigheter kring kunskapsöverföring. 
 
Det som studien främst visat är tidens betydelse för kunskapsdelning. Bristande tid är en 
återkommande faktor till varför kunskapsdelningen inte fungerar hos projektbaserade 
organisationer. Detta tillsammans med att arbetsbelastningen är hög samt att fokus ligger på 
att prestera ett visst resultat inom ramen för projektet bidrar till att kunskapsöverföringen 
hamnar i skymundan. På sikt kan detta medföra att viktiga erfarenheter och kunskap faller i 
glömska och organisationen går miste om viktiga konkurrensfördelar. De rekommendationer 
studien kan ge till de studerade organisationerna är att använda sig av de mekanismer och 
aktiviteter som behandlas i teorikapitlet för att implementera en lärande företagskultur och 
kunna förflytta kunskapen inom organisationen. 
 
 
 
Nyckelord: Kunskapsöverföring, kunskapshantering, kunskapsdelning, projektbaserade 
organisationer, kunskap, organisatorisk kunskap 
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1 Inledning 
 
Denna studie kommer att behandla kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer samt 
belysa de hinder som kan uppkomma för att kunskapsdelning ska fungera. Vidare kommer 
studien även att titta närmre på hur kunskapsdelning inom projektbaserade organisationer kan 
förbättras då det är ett problem att värdefull kunskap går förlorad när den upphör. I det första 
kapitlet återfinns en introduktion i ämnet samt en forskningsöversikt av tidigare studier för att 
ge läsaren en bättre bakgrund till problemet. Därefter presenteras en problemdiskussion som 
avslutas med det syfte och de problem studien behandlar. 
 
 

1.1 Introduktion 
 
Under vår utbildning har vi deltagit i flertalet praktiska projekt där tillfälliga organisationer 
har bildats. Detta menar Lundin och Steinthórsson (2003) samt Schindler och Eppler (2003) 
är ett av de nya sätt som organisationer arbetar med idag och enligt flera forskare kan projekt 
och tillfälliga organisationer benämnas som samma sak (Bechky 2006; Hällgren 2010; Lundin 
& Steinthórsson 2003; Parent & McIntosh 2013; Turner & Müller 2003). 
 
Redan under 1960-talet introducerades projekt som arbetsform i Sverige och har sedan 
utvecklats genom årtionden till att bli en viktig del i arbetet inom företag och organisationer 
(Projektforum u.å.). Trots detta var kunskapen kring hur projekt drivs effektivt fortfarande 
liten ända in på 1990-talet och forskningen kring arbetsformen var i stort sett obefintlig 
(Svenska ProjektAkademien u.å.). Under 2000-talet har arbetsformen etablerats starkt och 
forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin & Söderholm 
2013). Idag arbetar till exempel stora företag som Volvo (Volvo 2010), Apple och Google 
(Nilsson 2012) i projektform för att främja produktutveckling och gränsöverskridande 
samarbeten. I en intervju gjord av Myrén (2011) som berör ämnet projektledning nämns det 
att tillfälliga organisationer skapas för att lösa problem och att behovet av dessa växer. Detta 
innebär att det finns anledning att tro att projektformen är här för att stanna och ytterligare 
forskning är av stor vikt för att vidareutveckla och effektivisera tillfälliga organisationer 
(Artto 2013). När man arbetar i projekt uppstår ofta ny kunskap, och organisatorisk kunskap 

är ett väl omtalat ämne (Tsoukas & Vladimirou 2001). Pemsel och Müller (2012) hävdar att 
en viktig faktor för att organisationer ska kunna överleva på lång sikt är en ökning av 
kunskapshanteringen då det har skapats ett behov av att styra hanteringen i organisationer. 
 
 

1.2 Forskningsöversikt 
 
Forskning kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat de senaste åren enligt 
Lundin och Söderholm (2013), vilket kan bero på att behovet av arbete i dessa 
organisationsformer har ökat. Lundin och Steinthórsson (2003) nämner projektifiering och 
menar att det är en faktor som bekräftar att organisationer ändras snabbt. Det sätt som 
organisationer hittills har jobbat på har börjat förändras och organisationer måste anpassa sig 
till förändringen om de inte vill riskera att gå under (Lundin & Steinthórsson 2003). Att jobba 
i tillfälliga organisationer är ingenting som är nytt (Bechky 2006), men det har som tidigare 
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nämnts blivit allt vanligare att jobba i dessa organisationsformer (Bechky 2006; Lindner & 
Wald 2010). Organisationer väljer att arbeta i projektform eftersom det är ett mer flexibelt sätt 
att arbeta i och utvecklas genom (Schindler & Eppler 2003).  
 
Det som karaktäriserar ett projekt är att det består av resurser (mänskliga, materiella och 
finansiella) som tillfälligt organiseras för att genomföra en förändring med ett specifikt 
mål/syfte och är begränsat i tid, kostnad och omfång (Hällgren 2010; Lundin & Steinthórsson 
2003; Schindler & Eppler 2003; Turner & Müller 2003). I praktiken används ofta projekt som 
ett medel för att genomföra förändringar inom en organisation (Lundin & Steinthórsson 2003) 
och projekt är speciellt lämpliga att lära sig ifrån då de i sin natur är avgränsade i tid, resurser 
och komplexitet (Schindler & Eppler 2003). Modig (2007) anser att projekt kan genomföras 
både genom att sätta samman en helt självständig tillfällig organisation eller genom att koppla 
denna till en permanent organisation. Jacobsson, Burström och Wilson (2013) menar dock att 
en tillfällig organisation oftast är en övergående enhet inom en permanent organisation. 
Jacobsson, Burström och Wilson (2013) menar att arbetet med projekt är en del av den 
organisatoriska strategin och att dessa, liksom en organisations strategier, kommer att avlösa 
varandra inom den permanenta organisationen. 
 
Organisatorisk kunskap är ett väl omtalat ämne och är den kunskap som består av 
organisationens medlemmars rutiner, processer och vanor (Tsoukas & Vladimirou 2001). 
Reich, Gemino och Sauer (2012) menar att en bra hantering och överföring av kunskap i en 
organisation har en stark korrelation till projektresultatet och Boh (2007) anser att värdet av 
kunskap växer och mångdubblas när den delas. Dock stödjer inte utformningen av 
projektorganisationer kunskapsöverföringen mellan, från och inom projekt, vilket Schindler 
och Eppler (2003) menar är ett stort problem som behöver utforskas vidare då det sällan 
behandlas i nutida litteratur. Liebowitz och Megbolugbe (2003) förutspår dessutom att 
kunskapshantering kommer att bli alltmer betydelsefullt för organisationer i framtiden, vilket 
ytterligare understryker vikten av att studera detta vidare. Organisationer kan genom 
förbättrad kunskapshantering dra fördelar av kunskapen och på bästa sätt utnyttja den både 
internt och externt. Detta hjälper projektteam att prestera då de kan lära sig av den kunskap 
som finns inom organisationen. En viktig anledning till att fånga och behålla kunskapen inom 
organisationen har sin grund i att när anställda av olika anledningar lämnar organisationen så 
tar de ofta sina erfarenheter och kunskaper med sig (Liebowitz & Megbolugbe 2003). 
 
Människor hyser en strävan efter att förstå saker och skapa ny kunskap (Rolf 1991), men 
kunskap är också ett svårt begrepp och definitionen debatteras av många (O’Grady 2012). 
Kunskap kan ofta felaktigt anses vara synonymt med information och data (O’Grady 2012). 
Forskare menar att data är ett objektivt och rått element och när man sätter samman data i 
mönster eller skapar ett flöde av data kallas detta information (Liebowitz & Megbolugbe 
2003; O’Grady 2012; Sutton 2001). Kunskap bildas när vissa regler appliceras till information 
(Liebowitz & Megbolugbe 2003) och kan definieras som den interna, subjektiva kapaciteten 
att agera (O’Grady 2012; Sutton 2001), men även ses som rättfärdigad och sann övertygelse 
(Nonaka 1994; Nonaka & von Krogh 2009). Det finns en skillnad mellan det engelska och det 
svenska ordet för kunskap där engelskans ord har ett större omfång än det svenska ordet (Rolf 
1991). Dock menar Rolf (1991) att man i svenskan börjar använda ordet i en vidare 
bemärkelse där även sådant som färdigheter, attityder och emotioner ingår. 
 
Lindner och Wald (2010) har studerat hur kulturella, strukturella, organisatoriska samt 
processrelaterade faktorer påverkar effektiviteten av kunskapshantering hos tillfälliga 
organisationer. Resultatet av studien bidrar till en mer differentierad bild och förståelse av 
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kunskapshantering i tillfälliga organisationer. Att som organisation kunna integrera och ta till 
sig individuell kunskap är nödvändigt för att kunna skapa en konkurrensfördel menar Lindner 
och Wald (2010). Det grundläggande problemet med organisatoriskt lärande vid ett projekt 
återfinns i konflikten mellan de mål som projektet och dess omgivande organisation har. 
Organisationen är uppbyggd för att finnas under en lång tid medan ett projekt endast finns till 
under en kortare period (Schindler & Eppler 2003). 
 
En grundförutsättning för att hantera kunskap är att denna kan kodas till två grundformer 
(Frappaolo 2008). Explicit kunskap är en av dessa former och är den kunskap som enkelt kan 
kodas och delas och är den delen av kunskap som bäst kan jämföras med information 
(Frappaolo 2008; Jensen & Sandstad 1998). Den andra formen kallas tyst kunskap och är 
kunskap som är erfarenhetsbaserad och intuitiv och denna kommuniceras mest effektivt 
genom personliga möten (Frappaolo 2008). Talvitie och Ihanus (2002) anser att det tysta 
minnet refererar till icke-medvetna minnen vilket visar sig i hur vi agerar. Enligt 
kunskapsteoretikern Polanyi (Rolf 1991) är tyst kunskap sådan kunskap som vi besitter men 
som inte verbaliseras. I en organisation ligger därför ofta fokus på den explicita kunskapen, då 
många anser att det inte går att verbalisera den tysta kunskapen (Frappaolo 2008). Många 
forskare menar att kunskap endast finns och verkar inom människor, vilket Polanyi har 
benämnt som personlig kunskap (Rolf 1991; Sutton 2001). Konceptet med tyst kunskap 
menar Nonaka och von Krogh (2009) är en grundsten i organisatoriskt kunskapsbyggande då 
det som även tidigare nämnts täcker kunskap som är kopplad till sinnen, fysiska upplevelser 
och intuition. Den tysta kunskapen används även för att förstå den explicita kunskapen och 
tyst och explicit kunskap kompletterar varandra (Nonaka & von Krogh 2009).  
 
Schindler och Eppler (2003) menar att det som oftast samlas in efter projekt är numerisk data 
som svarar på vad, var och hur många, men att det ofta saknas dokumentation om varför och 
hur, vilket skapar stora kunskapsluckor. Dock menar Frappaolo (2008) att det finns en lösning 
på att tyst kunskap inte blir verbaliserad. Genom fokuserade insatser kan den tysta kunskapen 
transformeras till explicit kunskap och därmed vara lättillgänglig för andra. Denna typ av 
kunskap kallas implicit kunskap och innefattar verktyg, tekniker och metoder som beskriver 
de till synes svårfångade tankeprocesser som tyst kunskap innebär och därmed gör dem 
tillgängliga för organisationen.  
 
Varför kunskap och erfarenhet inte överlämnas från en tillfällig organisation är att denna 
endast existerar under en kort tid och då hamnar fokus på nutiden (Bakker et al. 2013). Andra 
orsaker till att kunskap går förlorad kan beror på tidspress och att organisationen splittras i 
samband med att projektet avslutas. För att en tillfällig organisation ska kunna bevara och föra 
kunskap vidare efter ett avslut menar Bakker et al. (2013) att vikten ligger vid att 
projektledningen uttryckligen ber de projektanställda att fokusera på kunskapsöverföring och 
på hur projektarbetet ska kunna användas i framtiden. På detta sätt tvingas de anställda att inte 
endast fokusera på nutiden. Lindner och Wald (2010) nämner att det finns flertalet faktorer 
som påverkar att kunskapsöverföringen i en tillfällig organisation blir lyckad. De tre främsta 
är att organisationen har tillgång till ett fungerande informations-/kommunikationssystem, ett 
projektkontor samt att organisationskulturen kring kunskapsdelning fungerar. Hur 
organisationens kultur kring kunskapsöverföring ser ut anser Lindner och Wald (2010) är den 
mest avgörande faktorn. Om de anställda inte förstår att kunskapsöverföring är en viktig del i 
arbetet kommer detta inte ske oavsett vilka medel som används. 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Ovanstående forskningsöversikt identifierar flera områden där det kan uppstå problem kring 
kunskapshantering i en tillfällig organisation. Organisationer som arbetar med projekt ställs 
inför flera olika utmaningar gällande kunskapsdelning (Ruuska & Vartiainen 2005). Risken 
att förlora kunskap vid ett avslutat projekt är ett allvarligt problem och trots att en bra 
hantering av kunskap har en stark korrelation till projektresultatet (Reich, Gemino & Sauer 
2012) är detta alltså något som inte prioriteras tillräckligt högt. Om kunskap och erfarenheter 
från projekt skulle tas om hand så skulle organisationer spara både tid och pengar då de inte 
behöver upprepa misstag eller göra överflödigt arbete (Schindler & Eppler 2003). Eftersom 
projektteam är tillfälliga löper organisationen stor risk för att förlora de erfarenheter och den 
kunskap som finns då projektet upphör och människorna splittras (Ruuska & Vartiainen 
2005). Enligt Turner och Müller (2003) förlitar sig en tillfällig organisation på de strukturer 
och resurser som redan finns i den permanenta organisationen, vilket kan bli ett problem om 
den permanenta organisationen saknar struktur eller resurser inom specifika områden, till 
exempel kunskapshantering. Schindler och Eppler (2003) menar att utformningen av 
projektorganisationer inte stödjer kunskapsöverföring, vilket är ett stort problem.  
 
Bakker et al. (2013) lyfter fram problematiken vid kunskapsöverföringen mellan en tillfällig 
och en permanent organisation då detta oftast inte finns inplanerat inom projektets tidsram. 
Då projektgruppen ofta inte har tid och resurser för att dokumentera eller överföra kunskapen 
inom projektets ramar försvinner kunskapen när gruppen splittras. Om projektet då ska 
återupptas eller utvecklas vidare i ett nytt projekt innebär det att saker som tidigare gjorts 
måste göras om. Detta problem förstärks ytterligare av Lindner och Walds (2010) teori om att 
utformningen av tillfälliga organisationer inte stödjer kunskapsöverföring mellan, från och 
inom projekt. Schindler och Eppler (2003) uppmärksammar att kunskap och erfarenheter från 
projekt inte integreras i den permanenta organisationens kunskapsbas. Det finns en stor 
skillnad mellan behovet av att avrapportera projekt jämfört med den kunskap som faktiskt förs 
vidare inom organisationen (Schindler & Eppler 2003). Liebowitz och Megbolugbe (2003) 
menar att kunskapshantering kommer att vara av stor betydelse för organisationer i framtiden 
då det är ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Ett stort hot mot detta är då anställda lämnar 
organisationen och tar med sig sina erfarenheter och sin kunskap. Detta förtydligar vikten av 
att på olika sätt behålla kunskapen inom organisationen. 
 
Vidare belyser Bakker et al. (2013) att en projektledare specifikt måste be de projektanställda 
att fokusera på framtiden och hur kunskapen från projektet skall kunna användas i framtiden 
för att kunskapsöverföring ska ske. Samtidigt hävdar Lindner och Wald (2010) att om inte 
organisationskulturen värdesätter kunskapsöverföring kommer detta inte att ske. Detta innebär 
att oavsett om projektledaren uttryckligen ber samtliga projektanställda att fokusera på 
framtiden och att kunskap ska föras vidare kommer organisationen att misslyckas med detta 
om kulturen inte är den rätta. Ruuska och Vartiainen (2005) betonar två typer av utmaningar 
som organisationer måste hantera gällande kunskapsdelning. Den första utmaningen handlar 
om att inte “återuppfinna hjulet” och därmed dela den kunskap och de erfarenheter som 
skapas inom ett projekt med andra projekt samt organisationen, vilket även Boh (2007) 
poängterar. Då projektteam är tillfälligt sammansatta grupper av människor finns det en stor 
risk att kunskapen går förlorad när projektet avslutas. Detta belyser den andra utmaningen 
som organisationer står inför och som handlar om hur organisationen ska kunna förbättra den 
komplexa kommunikationen mellan medarbetare som kommer av att projektorganisationer 
ofta arbetar tvärfunktionellt (Ruuska & Vartiainen 2005). 
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Schindler och Eppler (2003) menar att det ofta saknas dokumentation om varför och hur efter 
att ett projekt avslutas. Om kunskap endast finns inom människor (Sutton 2001), och tyst 
kunskap inte verbaliseras genom att göra denna implicit och tillgänglig för alla (Frappaolo 
2008) för att kulturen inte är rätt, så kommer denna typ av kunskap helt att försvinna från 
organisationen. Den kunskap som oftast förs över är explicit kunskap genom numerisk data 
som svarar på vad, var och hur många (Schindler & Eppler 2003). Men även den explicita 
kunskapen riskerar att försvinna om kulturen inte är rätt och den inte överförs. Att i en 
organisation inte förstå vikten av kunskap och kunskapsöverföring kan innebära att företaget 
förlorar viktiga konkurrensfördelar (Lindner & Wald 2010) och om organisationen inte är 
beredd att förändra sig är risken att företaget går under (Lundin & Steinthórsson 2003). 
 
 

1.4 Problem och syfte 
 
Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald 
2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samt 
erfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Tidigare studier (Lindner & Wald 2010) visar 
dock att det uppstår problem när resultat och erfarenheter från den tillfälliga organisationen 
ska övergå i den permanenta organisationen. Mycket av den kunskap som utvecklats i 
projektet går förlorad när ett projekt avslutas då organisationen upphör (Bakker et al. 2013; 
Ruuska & Vartiainen 2005) och detta är ett problem som innebär stora risker och kostnader 
för organisationen (Schindler & Eppler 2003). Kunskap kan även gå förlorad då anställda 
lämnar organisationen vilket betonar vikten av att behålla kunskapen inom organisationen 
(Liebowitz & Megbolugbe 2003). Studiens fokus ligger vid att beskriva hur projektbaserade 
organisationer idag jobbar med kunskapsöverföring samt kartlägga de hinder som kan stå i 
vägen för en fungerande kunskapsdelning.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella hinder som kan uppstå i projektbaserade 
organisationer vid deras kunskapsöverföring och om det finns några gemensamma mönster 
mellan dessa. 
 
Med syftet som grund har följande frågeställningar tagits fram: 
 

• Hur jobbar organisationer idag med kunskapsöverföring? 
• Vilka hinder finns det för kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer? 
• Hur kan en projektbaserad organisation utveckla sina arbetsrutiner för att ta tillvara på 

fördelarna med kunskapsöverföring? 
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2 Teori 
 
Syftet med detta kapitel är att ge ett smalare perspektiv av forskningsområdet än tidigare 
forskningsöversikt, detta i förhållande till de frågeställningar och det syfte som nämnts i 
föregående kapitel. I kapitlet presenteras teori som lyfter fram vad organisatorisk kunskap 
innebär samt belyser hur organisationer kan jobba med kunskapshantering. Kapitlet avser 
även att ge läsaren en förståelse för vad det innebär att jobba i en lärande organisation och för 
hur kunskap kan förflyttas genom olika aktiviteter. 
 
 

2.1 Organisatorisk kunskap 
 
Tsoukas och Vladimirou (2001) hävdar att organisatorisk kunskap är ett väl omtalat ämne och 
definierar detta som organisationens medlemmars rutiner, processer och vanor där även 
dokumentation och historik ingår. Organisatoriskt kunskapsbyggande är en process där man 
förstärker kunskap som har skapats av individer och gör denna tillgänglig i organisationen och 
även kopplar denna till organisationens kunskapssystem (Nonaka & von Krogh 2009). 
Tsoukas och Vladimirou (2001) menar att organisatorisk kunskap är sådant som 
medlemmarna har utvecklat för att skapa processer för att genomföra sitt arbete och att det 
som gör kunskap klart organisatorisk är att den härrör från kollektiva överenskommelser. 
Eftersom projektgrupper är tillfälliga kan dess medlemmar ha få delade erfarenheter och 
rutiner, och därför måste projektledaren skapa en miljö i vilken kunskap skapas och delas för 
att producera de resultat som krävs (Reich, Gemino & Sauer 2012). Boh (2007) anser att 
organisationer behöver kombinera och nyttja kunskap som är spridd bland de anställda. 
 
Som tidigare tagits upp så är det oftast numeriskt data som svarar på vad, var och hur många, 
som samlas in efter ett projekt, men det saknas många gånger dokumentation om väsentliga 
frågor av typen varför och hur (Schindler & Eppler 2003). Likt Polanyis tanke om tyst 
kunskap menar Tsoukas och Vladimirou (2001) att det inom organisatorisk kunskap finns 
många oreflekterade vanor, alltså sådant som man gör utan att uttryckligen tänka på att man 
gör det. Detta är något som även Polanyi reflekterar kring då han menar att kunskap kan 
fungera tyst utan att man någonsin artikulerat den (Rolf 1991). Tsoukas och Vladimirou 
(2001) menar att man oreflekterat kan ha bemästrat något, men att detta inte räcker då man 
kan behöva lära en ny medarbetare i organisationen detta eller förbättra ens eget sätt att 
arbeta. Alltså behöver oreflekterade vanor ändras till att bli reflekterade vanor och därmed 
kunna användas utpräglat i organisationen.  
 
O’Grady (2012) lägger vikt vid att distinktionen mellan tyst och explicit kunskap är 
fundamentalt i kunskapsutveckling och att båda formerna behövs för att skapa kunskap. Hon 
belyser också att det krävs mer än att enbart tolka data och information för att skapa kunskap. 
Vi behöver även överväga hur den tysta kunskapen spelar in i kunskapsgenereringen då vi, 
som tidigare sagts, ofta gör saker utan att reflektera över detta. Rolf (1991) menar att kunskap 
uppkommer genom till exempel träning, erfarenhet och berättelser och innehåller sådant man 
vet, som till exempel färdigheter och värderingar. Kunskap används bland annat för att 
förklara något, förutsäga saker eller för att handla i situationer. Sutton (2001) menar att det är 
en sak att förstå instruktioner, men en helt annan sak att genomföra en uppgift och att den 
tysta kunskapen är nödvändig för att läsa mellan raderna och kunna skapa något kvalitativt. 
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2.2 Kunskapshantering i en organisation 
 
Kunskapshantering är processen som skapar värde från en organisations immateriella 
tillgångar. Det handlar om hur organisationen bäst hanterar kunskap internt och externt 
(Liebowitz & Megbolugbe 2003). Sutton (2001) anser att det finns en fara i att anta att 
kunskapshantering enbart kan fokusera på sådant som kan digitaliseras då han menar att 
människor är kritiska element i all kunskapshantering. Detta eftersom Sutton (2001) menar att 
endast de som besitter rätt tyst kunskap kan tillgodogöra sig kunskap från kodade former. 
Endast människor kan bidra till och utveckla den tysta kunskapen och endast människor kan 
hantera den oundvikliga tvetydigheten i språk och symboler som är det främsta mediet för att 
koda kunskap. Även det faktum att människor enligt Tsoukas och Vladimirou (2001) besitter 
oreflekterade vanor gör att vi är kritiska komponenter i kunskapshantering då vi är de enda 
som kan omvandla våra oreflekterade vanor till reflekterade vanor. Kunskapshantering är 
därför primärt den dynamiska processen av att vända en oreflekterad vana till en reflekterad 
vana (Tsoukas & Vladimirou 2001). Schindler och Eppler (2003) poängterar vikten av att ta 
vara på kunskap och erfarenheter under tiden ett projekt pågår. Det måste vara ett 
kontinuerligt lärande som dokumenteras medvetet och regelbundet som en integrerad del av 
projektet. Nyckelfaktorer vid beslutsfattande inkluderar data, information, kunskap samt 
individuella och organisatoriska processer (Liebowitz & Megbolugbe 2003). 
 
Sutton (2001) påpekar att företagskulturer måste skifta från att se på kunskap som enbart ett 
objekt helt oberoende av mänskliga faktorer till att acceptera att viss kunskap är en mänsklig 
kapacitet som endast delvis kan kodas och överföras genom att digitalisera denna. Tsoukas 
och Vladimirou (2001) belyser att den kunskap som utvecklas när de anställda gör sitt jobb 
inte kan hanteras på ett digitalt sätt eftersom den är beroende av de anställdas erfarenheter, 
sociala relationer och motivation. Vidare lägger de vikt vid att denna typ av organisatorisk 
kunskap betyder att organisationen måste eftersträva en öppen kommunikation på 
arbetsplatsen för att denna typ av kunskap ska kunna delas. Rolf (1991) anser att 
kunskapsspridning inom en organisation förutsätter personlig kontakt då allt inte kan 
digitaliseras. Tsoukas och Vladimirou (2001) menar att digitalisering inte får bli ett substitut 
för socialisering och att hanteringen av organisatorisk kunskap behöver omfatta såväl 
hantering av hård information som att upprätthålla och stärka sociala arbetssätt. 
Företagsledningen måste se kapaciteten att kunna ändra de interna strukturer och system som 
existerar för att effektivt kunna exploatera de kunskapsresurser som finns inom företaget 
(Sutton 2001). Schindler och Eppler (2003) belyser vikten av att ledningen visar intresse för 
kunskapsöverföringen för att den ska vara effektiv. 
 
Risken att kunskap går förlorad vid ett projekts slut är ett allvarligt problem. Om kunskap och 
erfarenheter från projekt skulle tas om hand skulle organisationer spara pengar då de inte 
behöver upprepa samma misstag och göra överflödigt arbete (Schindler & Eppler 2003). 
Organisationer kan därför genom att systematiskt dokumentera erfarenheter från projekt 
jämföra och identifiera de nyckelfaktorer som mest effektivt löser olika problem. Att 
dokumentera de problem, misstag och potentiella fallgropar som uppdagas i projektet ger 
organisationen möjlighet att reducera risker vid kommande projekt. Detta ger på sikt 
organisationen hållbara konkurrensfördelar då de utvecklar projektkompetenser som kan 
användas vid flera projekt (Schindler & Eppler 2003). Många organisationer skulle aldrig 
överväga att försöka utvinna den tysta kunskapen då det finns en förutfattad mening om att 
den typen av kunskap inte går att dokumentera. Men genom att aktivt arbeta med att 
verbalisera och dokumentera den tysta kunskapen kan organisationen överföra kunskapen och 
använda den inom organisationen (Frappaolo 2008). 
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2.2.1 Påverkande faktorer inom organisatorisk kunskapsöverföring 

 
Reich, Gemino och Sauer (2012) visar på ett flertal förhållanden som påverkar 
kunskapsöverföring inom projektbaserade organisationer positivt och även ökar affärsvärdet 
om de hanteras rätt. För det första menar de att det finns ett kunskapslager som inkluderar 
vetande på en individuell, grupp och organisatorisk nivå och att en projektledare aktivt kan 
hantera detta kunskapslager genom att koordinera kunskap. För det andra finns det åtgärder 
som vidtas inom en organisation för att kartlägga och dela kunskap mellan projekt och 
organisation, så kallad kunskapspraxis. För det tredje är det viktigt att skapa en gynnsam 

kunskapshanteringsmiljö, vilket är de teknologiska och sociala aspekter som underlättar 
kunskapspraxis, och denna miljö är inflytelserik när det kommer till att dela och överföra 
lagrad kunskap. 
 
Om man vet mer och besitter mer kunskap kommer man att producera mer högkvalitativa 
dokument än människor som vet mindre (Reich, Gemino & Sauer 2012). Dessa dokument kan 
sedan delas i organisationen och bidra till att berika andra individers kunskapslager. Reich, 
Gemino och Sauer (2012) menar även att en positiv lärandekultur kommer att uppmuntra 
projektmedlemmarna att jobba tillsammans för att utveckla dokument med hög kvalitet. När 
dessa projektmedlemmar delar sin kunskap med andra kommer den integrerade kunskapen 
som uppstår att förbättra kvaliteten på produkterna. Värdet av kunskapen växer och 
mångdubblas när den delas med andra (Boh 2007). Reich, Gemino och Sauer (2012) belyser 
att ju mer projektmedlemmarna delar sin kunskap med andra, desto mer kommer de själva att 
förstå kopplingen mellan de olika delarna av projektet. Detta bidrar till att öka kvaliteten på 
produkten och att skapa produkter som är mer koordinerade. Reich, Gemino och Sauer (2012) 
kommer även fram till att det krävs avsiktlig och administrerad tillämpning av kunskap från 
en projektledare för att säkerställa koordineringen. 
 
 

2.2.2 Kunskapsdelningsmekanismer 

 
Boh (2007) pratar om två distinkta dimensioner när det kommer till olika sätt att dela kunskap 
på, så kallade kunskapsdelningsmekanismer. Dessa är personalisering kontra kodifikation och 
individualisering kontra institutionalisering. Boh (2007) anser att när kunskap delas genom 
kodifikationsmekanismer så blir den noggrant kodad och lagrad i databaser och dokument, så 
att alla i företaget kan nå dessa. När kunskapen istället delas genom 
personaliseringsmekanismer är den tätt knuten till personen som utvecklade denna kunskap 
och blir framförallt delad genom direkt personkontakt. Institutionaliseringsdimensionen av 
kunskapsdelning menar Boh (2007) beskriver en socialiseringstaktik som är kollektiv och 
formell medan individualiseringsdimensionen beskriver en socialiseringstaktik som är 
individuell och informell. Boh (2007) menar att kodifikation kan vara en bra mekanism när 
man vill lagra stora mängder kunskap och att ökningen av användandet av nätverksdatorer har 
gjort det möjligt att koda, lagra och dela vissa typer av kunskap mycket lättare och billigare än 
tidigare. Dock kan den som läser dokumentation även behöva leta upp den som har författat 
dokumentet för att få en gemensam tolkningsgrund och för att kunna använda detta fullt ut 
(Pemsel & Müller 2012).  
 
Personaliseringsmekanismer bidrar till en hög grad av kommunikation mellan människor då 
mekanismen använder människor som medel för att dela kunskapen, vilket kodifiering inte 
gör. Personalisering innebär även att människor kan omstrukturera information för att kunna 
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applicera denna i en ny kontext. Eftersom kommunikationen mellan människor tillåter 
diskussion och medför att man kan dela sina tolkningar med varandra kan detta leda till att ny 
kunskap utvecklas. Pemsel och Müller (2012) har sett att projektbaserade organisationer kan 
dra fördelar av att använda relationsstyrningsmekanismer snarare än formella 
styrningsmekanismer. De påvisar detta då alla respondenter i deras undersökning hade 
uttryckt ett behov av att använda relationsbaserade aktiviteter som interaktion och 
kommunikation ansikte mot ansikte för att nå kunskapsöverföring och integration. Vidare 
anser Boh (2007) att det kan uppstå ett problem vid användning av 
personaliseringsmekanismer då den kunskapssökande måste medge okunnighet på ett visst 
område eftersom aktning och rykte spelar en stor roll för människor. Tvärtom kan den som 
besitter kunskap se kunskapen som makt och vara ovillig att dela med sig av denna (Thorborg 
2011). Reich, Gemino och Sauer (2012) menar att det oftast är mest effektivt att använda 
personal som är villig att dela med sig av sin kunskap och att lägga tid på att göra detta 
effektivt. Boh (2007) hävdar också att det enbart är möjligt med kunskapsdelning genom 
personalisering när kunskapssökaren är medveten om vem som vet vad, har möjligheten att 
kontakta kunskapsinnehavaren och att kunskapsinnehavaren är villig att dela med sig av sin 
kunskap till kunskapssökaren. 
 
Individualiserade mekanismer stödjer kunskapsdelning på en individnivå och har begränsad 
räckvidd eller innebär att ett begränsat antal personer har möjlighet att nå kunskapen (Boh 
2007). Han påpekar att denna typ av mekanismer tenderar att baseras på slumpmässiga beslut 
som individer tar och är ofta unika för dessa, och initiativen tenderar även att vara informella 
och ostrukturerade. Vidare menar Boh (2007) att de institutionaliserade 
kunskapsdelningsmekanismerna stödjer kunskapsdelning på en kollektiv nivå och möjliggör 
överföringen av lärande och kunskap från en individ till ett stort antal individer genom att 
bädda in möjligheterna för kunskapsdelning i organisationens strukturer och rutiner. Dessa är, 
till skillnad från de individualiserade mekanismerna, formella och strukturerade och är 
vanligtvis tillgängliga för en stor grupp individer i organisationen. 
 
Individualiserade kunskapsmekanismer tillåter kunskapsdelning att ske på ett informellt och 
decentraliserat sätt, vilket ökar mottagligheten och flexibiliteten i organisationen (Boh 2007). 
Dock gör individualiserade mekanismer att kunskapsdelningen blir slumpartad och är, likt 
personaliseringen, beroende av att de anställda lyckas prata med rätt person om rätt problem 
vid rätt tidpunkt. Detta problem, menar Boh (2007), motverkas genom användningen av 
institutionaliserade mekanismer då man istället pushar information och kunskap till andra i 
organisationen istället för att lita på att de anställda själva letar upp kunskapen hos de rätta 
källorna. Däremot kräver de institutionaliserade mekanismerna att organisationen måste 
investera en stor mängd tid och resurser för att skapa en stödjande infrastruktur i form av t.ex. 
system, regler och rutiner för kunskapsdelningen. Boh (2007) hävdar att det inte är många 
företag som har förmågan och resurserna att bygga upp en databas och tillåta sina anställda att 
enkelt söka i dem. Därför fastnar ofta många potentiellt användbara dokument på olika 
individers hårddiskar och dessa måste därför delas genom informella metoder, vilket visar på 
vikten av personlig interaktion i kunskapsdelningen. 
 
Boh (2007) visar i sin undersökning för det första på att kodifierade 
kunskapsdelningsmekanismer är mer passande för organisationer som genomför mer 
standardiserade och rutinmässiga uppgifter och att personaliseringsmekanismer är mer 
passande för organisationer som genomför uppgifter som är mer unika i sin natur. För det 
andra visar han att institutionaliserade kunskapsdelningsmekanismer passar bättre för större 
och mer geografiskt spridda företag medan individualiserade mekanismer passar bättre för 
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mindre och mer sammansatta företag. Hur än kunskapsdelningen går till menar Pemsel och 
Müller (2012) att kunskapsstyrningsmekanismerna måste vara aktiva, kontinuerliga och 
stödjande på nivåer som är mer avancerade än enbart delningen av explicit erfarenhet och 
kunskap för att uppnå en kunskapsbyggande process. De nämner också att deras forskning ger 
indikationer på att det krävs ett subtilt samspel mellan att kräva och att möjliggöra 
kunskapsdelning för att skapa kunskapsbyggande processer. 
 
Nonaka och von Krogh (2009) nämner i sin forskning kunskapsomvandling vilket beskriver 
hur tyst och explicit kunskap interagerar med varandra i en sammanhängande helhet och de 
menar även att det här samspelet är absolut nödvändigt i en organisation. Kunskap förlorar 
något av dess tysthet när man försöker göra denna explicit och att omvandla kunskap på det 
sättet är viktigt för att expandera kunskapen bortom vad de enskilda individerna kan och vet 
(Nonaka & von Krogh 2009). De menar att när kunskapen transformeras till att bli mer 
explicit så blir den samtidigt mer berikad på vägen genom att man yttrar den. Kunskapen kan 
även förlora något av dess explicita form genom internalisering när individer agerar genom 
den kunskapen (Nonaka & von Krogh 2009). De menar att den tysta kunskapen och den 
explicita kunskapen i en organisation inte konkurrerar med varandra, utan att de är två former 
som kunskap kan ta i den sammanhängande helheten och att kunskap pendlar mellan dessa 
stadier för att förstärkas och detta samspel bidrar till att utveckla produkter och processer. 
 
 

2.3 Den lärande projektorganisationen 
 
Att jobba inom ett projekt innebär oftast att jobba inom en kunskapsbaserad organisation 
(Hagman 2002). Trots detta menar Hagman (2002) att intresset för att ta vara på kunskap 
inom organisationen är lågt. Som tidigare tagits upp anser även han att detta leder till att 
kunskap går förlorad och när detta sker upprepas misstag och organisationen blir ineffektiv. 
För att kunna ta vara på kunskap måste organisationen se till att inte endast fokusera på 
resultatet av projektet utan analysera hela processen från planering till avslut. Under 
projektets gång genereras en rad information som kan innebära kunskap. Detta sker bland 
annat under möten, när beslut fattas, när nya kontakter upprättas och när administrativa rutiner 
uppstår. Hagman (2002) och Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) menar att detta är minst 
lika viktigt att ta vara på som slutresultatet. 
 
Enligt Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) är dokument och interaktionen med kollegor de 
viktigaste källorna till kunskap. När man bygger kunskap i organisationen kan det vara bra att 
tänja på gränserna och inkludera fler individer med olika kunskaper från olika avdelningar 
och grupper då kunskap skapas genom interaktionen mellan individer med olika bakgrund 
(Nonaka & von Krogh 2009). Hagman (2002) belyser vikten av att projekt dokumenteras 
fortlöpande för det är då arbetet i ett projekt uppnår kvalitet. Han menar att detta sker genom 
att projektet avslutas korrekt med tydliga kriterier för hur detta ska avslutas. Projektet ska 
uppnå de mål som satts i projektplanen men hela processen bör bearbetas och analyseras i en 
utvärdering. Projektdeltagarna måste se projektet som en läroprocess och löpande 
dokumentera allt som sker, men det är projektledarens ansvar att redan innan projektstarten 
tänka igenom arkiveringsrutiner och vilka prioriteringar som skall göras (Hagman 2002). 
 
Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) anser att det är vanligt att projektorganisationen 
förlitar sig på att kunskap dokumenteras i samband med att resultat delrapporteras till 
beställaren. Men ett problem med detta är att det inte finns någon klar systematik i 
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dokumentationen och stor del av kunskapen går förlorad. För att skapa en lärande 
organisation menar Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) att organisationen måste ägna sig 
åt en mycket effektiv kunskapshantering vilket innebär att hela projektet drivs systematiskt. 
Det är av stor vikt att medarbetarna känner att det finns en personlig vinning i att 
dokumentera sina erfarenheter och förstå vad den kan användas till. Precis som Hagman 
(2002) belyser Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) att organisationen måste jobba utifrån 
en tydlig projektplan med mål och delmål. Under projektets gång bör organisationen upprätta 
avstämningsmöten eller workshops där medarbetarna får en möjlighet att reflektera samt 
dokumentera vad de har lärt sig under föregående period. Vid projektets avslut ska samtliga 
projektsteg utvärderas och det viktigaste sorteras ut så att relevant kunskap kan föras vidare. 
 
Att en projektorganisation drivs som en lärande organisation menar Bartsch, Ebers och 
Maurer (2013) är en avgörande faktor då det finns potentiellt värdefulla erfarenheter som kan 
användas i liknande projekt i framtiden eller generera ny kunskap om organisationens teknik 
och marknader som i sin tur kan leda till nya affärsmöjligheter. Bartsch, Ebers och Maurer 
(2013) visar dock att det kan finnas hinder för kunskapsöverföring inom projektorganisationer 
vilket kan vara brist på möjligheter, förmåga och motivation för att lära. Detta hör ihop med 
att medarbetaren inte har den kontakt med sina kollegor som krävs för att ett kunskapsutbyte 
ska ske, inte förstår relevansen av projektet för omvärlden eller inte förstår vinningen av att 
lära sig av projektet samt att det inte finns någon struktur (Bartsch, Ebers & Maurer 2013). 
 
En projektorganisation skiljer sig från en permanent organisation då organisationen endast ska 
samverka tillfälligt och under en begränsad tid (Jensen & Sandstad 1998). Ett problem som 
ofta uppstår är att det inte finns tid, möjlighet eller benägenhet till att utveckla en effektiv 
projektkultur. Jensen och Sandstad (1998) menar att ny kunskap som uppstår under 
projektarbete har en tendens att förbli instängt i huvudet på de enskilda medarbetarna. 
 
Vid ett avslutat projekt är det viktigt att reflektera över ett antal frågor för att i framtiden ta 
lärdom av det projekt som genomförts. Projektteamet diskuterar tillsammans kring vad som 
skulle hända, vad resultatet av projektet skulle vara. Sen går teamet igenom vad som faktiskt 
hände i projektet och reflekterar över varför det finns skillnader däremellan. Därefter 
dokumenteras även de erfarenheter och lärdomar som teamet fått genom projektet. Slutligen 
ger teamet förslag på vad som skulle ha gjorts annorlunda i framtida projekt och vem som i så 
fall skulle göra förändringarna (Schindler & Eppler 2003). 
 
 

2.3.1 Fyra aktiviteter för kunskapsförflyttning 

 
För att förflytta kunskap inom organisationen finns det fyra olika aktiviteter organisationen 
kan använda sig av: socialisation, kombination, internalisering och externalisering (Jensen & 
Sandstad 1998; Nonaka 1994; Song, Uhm & Yoon 2011). Dessa fyra aktiviteter tillsammans 
utgör en process där individuell kunskap blir till organisatorisk kunskap för att sedan återigen 
bli till individuell kunskap (Song, Uhm & Yoon 2011). 
 
Socialisation innebär att medarbetarna tar till sig kunskap både formellt och informellt på sin 
arbetsplats genom observation, imitation och praktiskt arbete (Nonaka 1994; Song, Uhm & 
Yoon 2011). Detta kan ske utan att medarbetarna pratar med varandra men det krävs dock att 
de har delade erfarenheter då det annars kan vara svårt att få förståelse för kunskapen 
eftersom det är svårt att dela med sig av sin tankeprocess (Nonaka 1994). Det skapas en 
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kollektiv tyst kunskap och medarbetarna får en delad uppfattning om normer och 
företagskultur inom organisationen (Song, Uhm & Yoon 2011). Beträffande en 
projektorganisation menar Jensen och Sandstad (1998) att det är viktigt att organisationen 
bygger upp en stark teamkultur genom teambuildningaktiviteter i uppstarten av projektet. 
Detta öppnar upp för kommunikation vilket gör att kunskapsdelningen blir mer effektiv. 
Specialister inom organisationen kommer fortfarande var specialister men nu kan de arbeta 
effektivt som ett team. Jensen och Sandstad (1998) belyser att det är viktigt att tillämpa 
fysiska möten när man använder sig av socialisering, alternativt videokonferenser om ett 
fysiskt möte inte är möjligt. Detta då det är då kunskapsöverföring mellan medarbetarna 
möjliggörs. De avråder från att använda sig av telefon eller e-mail då detta innebär att endast 
information utbyts och mycket kunskap går förlorad. För att få till en effektiv socialisering 
menar Song, Uhm och Yoon (2011) att det krävs mångfald, regelbunden interaktion och 
gränsöverskridande interaktion mellan medarbetarna i organisationen och även med kunder, 
leverantörer och konkurrenter. Utöver detta måste även ledarskapet av organisationen 
uppmuntra till kreativa dialoger och ömsesidigt förtroende för medarbetarna för att 
kunskapsdelningen ska bli effektiv. 
 
Kombination innebär att organisationen flyttar explicit kunskap från den enskilde individen 
till att bli delad explicit kunskap i hela organisationen (Jensen & Sandstad 1998; Song, Uhm 
& Yoon 2011). För att detta ska ske krävs det att det finns en vilja från individen att dela sin 
information, att det finns teknologi för att kunna dela informationen och en lämplig struktur 
av informationen. Song, Uhm och Yoon (2011) nämner att mellanchefer samt informations- 
och teknologisystem är viktiga nyckelfaktorer i denna process för att skapa ett systematiskt 
kunskapssystem. Informations- och teknologisystemen används för att samla, organisera och 
kategorisera ny explicit kunskap hos individerna för att sedan kunna användas av hela 
organisationen. Detta innebär att det hela tiden adderas ny kunskap till den redan befintliga 
organisationskunskapen och genom att skapa och sprida dokument, rutiner och arbetsregler 
kan detta appliceras i hela verksamheten (Song, Uhm & Yoon 2011). Dokument i 
kombination med möten och telefonsamtal innebär att informationen kan redigeras och 
därmed leda till ny kunskap (Nonaka 1994). 
 
Internalisering innebär att kunskapen går från att vara explicit delad kunskap till att bli delad 
tyst kunskap (Jensen & Sandstad 1998; Song, Uhm & Yoon 2011). Hur kunskapen 
internaliseras beror på hur medarbetarna tar till sig den och kritiskt reflekterar över den. Song, 
Uhm och Yoon (2011) poängterar att det krävs att verbaliserad kunskap omvandlas till 
dokument, manualer och berättande historier för att få en effektiv internalisering. Berättande 
historier är till för att hjälpa medarbetarna att indirekt uppleva det andra har upplevt. Den 
tysta kunskap som uppstår vid internalisering och samlas på individnivå kan där efter trigga 
att en ny spiral av kunskapsdelning uppstår när den delas igen med andra medarbetare med 
hjälp av socialisering. 
 
Externalisering innebär att man omvandlar kollektiv tyst kunskap till delad explicit kunskap 
(Jensen & Sandstad, 1998; Song, Uhm & Yoon 2011). Till skillnad från socialisering sker 
externalisering oftast i en ordnad form där kunskapsdelning sker under teammöten eller under 
samarbeten där det skapas och fastställs koncept som kan tillämpas i praktiken. Chefer inom 
organisationen bär det huvudsakliga ansvaret för att skapa visioner för att förankra 
kunskapsskapande direktiv och skapa arbetstillfällen för att mobilisera denna fas. I denna fas 
används både språk och symboler för att kunna påverka individernas tänkande till skillnad 
från socialisering (Song, Uhm & Yoon 2011). 
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Nonaka (1994) menar att intenalisering och externalisering bygger på mönster av förändring 
som involverar både tyst och explicit kunskap. Idén bygger på att både tyst och explicit 
kunskap är komplement och kan växa över tid genom gemensam interaktion. Jensen och 
Sandstad (1998) menar att det handlar om att ha en balansgång mellan den effektiva men 
kostsamma kodningen av beteende inom kultur, struktur och förändring och den mindre 
kostsamma men mindre effektiva åtkomsten av information där kontext saknas. För att lyckas 
förflytta kunskap inom dessa områden krävs systemtänkande och mentala modeller (Jensen & 
Sandstad 1998). Med mentala modeller menas det att människor börjar utforma modeller för 
arbetssätt genom att skapa och manipulera paralleller i deras tankar (Nonaka 1994). 
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3 Metod 
 
Detta kapitel kommer att behandla studiens förutsättningar samt utformning. Kapitlet 
beskriver den forskningsdesign som tillämpats, tillsammans med de fördelar och 
begränsningar som den förknippas med. Med studiens syfte i åtanke introduceras även 
studiens urvalsmetod tillsammans med en argumentation för valet. Läsaren återfinner även en 
diskussion kring de metoder som använts i studien samt deras tillförlitlighet. Kapitlet 
presenterar även en grundlig genomgång av studiens genomförande för att ge läsaren 
förståelse för studiens utformning. 
 
 

3.1 Informationsbehov och grundförutsättningar 
 
Med utgångspunkt i vår frågeställning och vårt syfte funderade vi först kring att utforma en 
fallstudie av en organisation. Detta då vi ansåg att en fallstudie skulle ge oss en unik inblick 
(Bryman & Bell 2011) i en organisations kunskapshantering. Kriteriet för organisationen 
skulle vara att det var en permanent organisation som jobbar med projekt. Tanken var att 
genomföra fokusgruppsintervjuer med de anställda kring kunskapsöverföring samt titta på och 
analysera dokument från avslutade projekt. Syftet var att ta reda på hur de idag arbetar med 
kunskapshantering och om de upplevde att viss kunskap går förlorad samt anledningen till 
detta. Vi var i kontakt med tre olika fall som alla till en början verkade mycket positiva och 
intresserade av vår studie. Av flera anledningar rann fallen ut i sanden och vi var tvungna att 
hitta andra alternativ. Bryman och Bell (2011) poängterar att det innebär en stor risk att 
genomföra en fallstudie då företaget när som helst under studiens gång kan välja att hoppa av 
och att man då står helt utan empiriskt material. Tillgången till fallen (Bryman & Bell 2011) 
var därför avgörande för vårt beslut att byta forskningsdesign och metod. Då tidsramen för vår 
studie var relativt snäv fick vi helt tänka om för att hinna samla in empiri i tid. Med avstamp i 
det tankearbete vi lagt ner föll valet istället på att utforma en tvärsnittsstudie. 
 
 

3.2 Forskningsdesign 
 
Valet att utforma en tvärsnittsstudie (Bryman & Bell 2011) grundades på att vi ansåg oss 
kunna ta kontakt med ett antal personer som skulle kunna ge oss insyn i det område vi var 
intresserade av och få svar inom en begränsad tidsram. Genom att ta kontakt med flera 
personer från olika organisationer kunde vi få en bredare bild av det område vi ville studera, 
till skillnad från om vi gjort en fallstudie. Fördelen med att göra en tvärsnittstudie är att man 
kan undersöka variationer baserat på den information vi samlar in (Bryman & Bell 2011). Ett 
problem som finns inneboende i tvärsnittstudien är att man inte kan avgöra orsaksriktningen 
mellan variabler. Detta innebär att tvärsnittstudien har låg intern validitet. Att genomföra en 
tvärsnittstudie passade även bra då vi behövde samla in empirin inom en viss tid och detta är 
något som utmärker tvärsnittsstudien (Bryman & Bell 2011). Vi valde att utforma en enkät 
samt genomföra en djupintervju inom ramen för tvärsnittsstudien. 
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3.3 Urval 
 
Vi bestämde oss för att använda ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2011) då bristen på 
tid var av stor betydelse. Därför kände vi att den största chansen att få in snabba svar var 
genom att ta kontakt med personer i vår närhet. Med tanke på den tidsram som vi var tvungna 
att förhålla oss till, var valet att använda ett bekvämlighetsurval självklart, då 
sannolikhetsurval ofta innebär både resurs- och tidskrävande förberedelser (Bryman & Bell 
2011). Vi ansåg även att vi skulle få en bättre svarsfrekvens om vi kontaktade personer som vi 
på olika sätt hade en personlig relation till. Fördelen med att använda ett bekvämlighetsurval 
är att vi själva kunde välja ut de personer som passade in på vår forskningsfråga. Dock kan vi 
inte generalisera vårt resultat eftersom vi inte vet vilken population som vårt stickprov är 
representativt för (Bryman & Bell 2011). Vårt resultat kan fungera som en utgångspunkt för 
framtida forskning eller leda till att kopplingar mellan existerande resultat görs. Inom 
forskning kring management är bekvämlighetsurval en framträdande urvalsstrategi menar 
Bryman och Bell (2011). 
 
Vi hjälptes åt att fundera kring de kriterier som vi ville att våra respondenter skulle uppfylla. 
Det viktigaste var att respondenterna skulle vara en drivande part i ett projekt, t.ex. 
projektledare eller koordinator. Vilken typ av verksamhet som respondenterna arbetade i hade 
mindre betydelse eftersom vi ville undersöka om det fanns några likheter eller skillnader 
mellan olika organisationer. Därför valde vi att skicka enkäten till personer som jobbade inom 
olika typer av verksamheter och branscher, både privata företag men även offentliga 
verksamheter. Vi inkluderade även ett antal konsulter som arbetar med projekt för att få deras 
perspektiv på området. Då vi har ett stort kontaktnät med personer som passar den profil vi 
var ute efter och jobbar i den typen av organisationer som vi ville undersöka, menar vi att ett 
bekvämlighetsurval var det bästa alternativet för oss. Urvalsmetoden innebär dock att studien 
har en låg extern validitet då vi inte gjort ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2011). 
 
 

3.4 Metodval – enkäter och intervju 
 
Valet av metod föll till slut på att utforma en enkät som skickades ut till 30 respondenter samt 
att genomföra en djupintervju med en utvald konsult inom området. Detta val påverkades 
starkt av den tidsbrist som vi hamnade i, då vi förlorade tillgången till de fall som vi tänkt 
studera. Därför var vi tvungna att tänka om och istället använda andra metoder för att samla in 
empiri. Vi har bibehållit grundtanken och syftet med studien genom hela processen även om 
metoden förändrats. Genom att redogöra för hur vi gått tillväga ämnar vi öka replikerbarheten 
(Bryman & Bell 2011). 
 
Då vi som tidigare nämnt tänk genomföra fokusgruppsintervjuer, tog vi fram frågor som 
skulle passa för detta ändamål och som hade sin utgångspunkt i vår frågeställning och vårt 
syfte. Detta gjordes genom diskussion och noga övervägande. När det visade sig att vi inte 
skulle kunna genomföra de planerade fokusgruppsintervjuerna fick vi tänka om. Vårt arbete 
var ändå inte ogjort utan användes som grund för de frågor som vi utformade till vår 
kvalitativa enkät. Några frågor formulerades om för att bättre passa skriftligt format och några 
ytterligare frågor lades till för att få ett brett underlag att analysera. Vi valde att utforma öppna 
frågor eftersom vi ville att respondenterna skulle svara med sina egna ord samt ge utrymme 
för oväntade svar (Bryman & Bell 2011). En annan fördel var att vi inte påverkade 
respondenterna genom att leda in deras tankar på någon viss bana. Deras tolkning av frågan 
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var fri. Nackdelarna med öppna frågor är dock flera. Det uppstår svårigheter vid analys då 
svaren inte är förkodade och det tar därför längre tid att gå igenom dem. För respondenten 
innebär öppna frågor ett större engagemang då de själva måste formulera sina svar. 
Användandet av öppna frågor i enkäter kan öka bortfallet på grund av detta (Bryman & Bell 
2011). Vi övervägde risken men valde att ta den, då vi ville ge respondenterna möjlighet att 
svara med sina egna ord. Enkäten återfinns i sin helhet i bilaga 1. Vi valde dock att begränsa 
antalet frågor för att minska risken för ”enkättrötthet” (Bryman & Bell 2011). 
 
Bryman och Bell (2011) rekommenderar även att man formulerar en presentation till sin 
enkät, vilket vi också gjorde. Presentationen innehöll en inledande text, där vi presenterade 
oss själva, vår studie och en kort förklaring till vad vi menar med kunskapsdelning. Detta för 
att underlätta för respondenterna när de skulle fylla i enkäten. Då vi hade kort om tid och 
resurser valde vi att skicka enkäterna via mail till de respondenter som vi valt ut. En fördel 
med att använda sig av enkäter menar Bryman och Bell (2011) är att de är både billigare och 
snabbare att administrera och detta passade oss. För att välja ut våra respondenter skrev vi upp 
alla de personer som vi kände och som passade in på den profil som vi var ute efter på en 
lista. Eftersom vi genom personliga kontakter hade en viss insyn i respondenternas 
verksamheter kunde vi välja ut de personer som var av intresse för studien. Ingen av de 
tillfrågade respondenterna hade sedan tidigare någon information om vårt forskningsområde, 
innan vi kontaktade dem. De var därför inte påverkade av vår personliga relation eller någon 
information som de fått av oss. Alla respondenter hade därför samma förutsättningar och fick 
samma information från oss tillsammans med enkäten. Detta innebär att vi undvek den 
påverkan som vi skulle ha kunnat ha på respondenterna vid till exempel en intervju, den så 
kallade intervjuareffekten (Bryman & Bell 2011). Nackdelen är dock att när vi väl skickat ut 
enkäten kunde vi inte hjälpa respondenten med tolkning av frågorna och vi kunde självklart 
inte heller ställa sonderande frågor för att få mer utvecklade svar. Vi ansåg ändå att fördelarna 
övervägde nackdelarna då enkätformatet ger respondenterna möjlighet att besvara enkäten då 
det bäst passar dem (Bryman & Bell 2011). 
 
I det mail som vi skickade ut skrev vi en kort hälsning där vi förklarade varför vi valt att 
kontakta just den personen samt presenterade vår enkät och sista datum för respons. Själva 
enkäten bifogades som ett word-dokument till varje mail. Totalt skickade vi ut enkäten till 30 
personer och fick flera svar inom kort tid. Då vi hade en förteckning på de personer som vi 
skickat enkäten till kunde vi se vilka som ännu inte svarat och därmed skicka ut påminnelser. 
Detta är något som var mycket betydelsefullt eftersom Bryman och Bell (2011) menar att 
påminnelser är ett fungerande sätt att få in fler svar. Påminnelsen valde vi att skicka ut efter 7 
dagar till de personer som ännu inte svarat. Liksom Bryman och Bell (2011) poängterat så 
resulterade påminnelsen i ytterligare svar från våra respondenter. En risk med enkäter är att 
det ofta innebär ett stort bortfall (Bryman & Bell 2011) vilket kan påverka validiteten. Detta 
problem försökte vi att avhjälpa då vi tillämpade ett bekvämlighetsurval bestående av 
personer som vi hade en personlig relation till och som vi ansåg skulle besvara vår enkät inom 
tidsramen. Vi fick tillbaka enkäter från 13 personer men en av dem var vi tvungna att utesluta 
då den var bristfälligt ifylld. Till slut hade vi fått in 12 användbara enkäter. Utöver de enkäter 
som vi samlat in fick vi även svar från ytterligare fyra personer som uttryckligen tackade nej 
till att delta. Anledningen till att de ville avstå från att svara på enkäten var att de upplevde att 
det var kort om tid. Att vi inte fick någon respons alls från ett antal personer kan vi anta beror 
just på tidsramen. Vi vet även att två personer avstod från att svara då deras närmaste kollegor 
redan svarat och de menade att de skulle ge liknande svar då de arbetade så tätt tillsammans.  
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Hade vi valt eller vetat om att vi skulle behöva genomföra denna metod tidigare så skulle vi 
ha utökat vårt urval och skickat ut fler enkäter i ett tidigare skede. Vi skulle då ha kunnat ge 
respondenterna lite mer tid på sig att svara och därigenom fått en högre svarsfrekvens då vi 
som sagt vet att ett antal respondenter avstod från att svara på grund av den snäva tidsramen. 
Om vi skickat ut enkäterna tidigare så skulle vi även kunnat skicka ut fler påminnelser, vilket 
Bryman och Bell (2011) menar är ett fungerande sätt att öka svarsfrekvensen. 
 
Då enkäterna innebar ett visst bortfall valde vi att komplettera med en till metod. Genom 
triangulering ämnar vi därför att öka validiteten (Bryman & Bell 2011). Utöver den breda bas 
som enkäterna utger ville vi även gå in mer på djupet genom att genomföra en intervju, vilket 
alltså blev den andra metoden som vi valde. Vårt val att intervjua en person inom området 
grundade sig i att vi i samband med våra studier kommit i kontakt med en ansedd lärare, 
författare och konsult. Denna person har arbetat i många olika organisationer med flertalet 
olika projekt och specifikt även arbetat med just kunskapsöverföring. Vi ansåg därför att hen 
skulle vara en givande person att intervjua kring området. Valet att ta kontakt med just denna 
person var baserat på hens erfarenheter, hens fysiska närhet till oss samt den personliga 
relation vi har. Urvalet är därmed ett bekvämlighetsurval vilket har presenterats tidigare. 
Intervju som undersökningsmetod ger oss möjlighet att ta reda på vad intervjupersonen tycker 
och känner (Bryman & Bell 2011) vilket passar vår forskningsfråga och vårt syfte. För att ta 
reda på om det var möjligt att genomföra en intervju tog en av oss därför kontakt med 
personen via mail samt personlig kontakt. Hen var positiv och samtyckte till att intervjuas. 
 
Inför intervjun formulerade vi ett antal frågor som sammanställdes i en intervjuguide, se 
bilaga 2. Dessa baserades på de frågor vi tidigare tagit fram till enkäten men formulerades om 
för att passa intervjuformatet. Frågorna sattes ihop under diskussion mellan oss och vi 
bestämde även vilka som skulle genomföra intervjun samt hur vi skulle vara klädda. Då 
intervjupersonen har så många erfarenheter från flera synsätt funderade vi även kring vilken 
roll vi ville att hen skulle ha vid intervjun. Genom diskussion kom vi fram till att det vore 
intressant att höra hens syn på kunskapsdelning i rollen som konsult och utformade därför en 
inledande presentation som vi beskrev för hen vid inledningen av intervjun. 
 
Vi valde att vara två personer vid intervjun eftersom vi inte ansåg att det var nödvändigt att 
vara tre personer närvarande. Vid intervjun skötte en telefonen som användes för att spela in 
samt ställde frågorna medan den andra antecknade för hand. Klädseln vid intervjutillfället var 
vardaglig då vi ville att hen skulle känna sig bekväm. Då vi kände hen sedan tidigare ansåg vi 
att vi påverkade intervjun minst genom att klä oss som vanligt och så som hen var van att se 
oss. Därför bestämde vi oss för att inte klä upp oss i t.ex. kavaj eller liknande. Genom att vara 
vardagligt klädda skapade vi en avslappnad atmosfär under intervjun. Vi vidtog dessa åtgärder 
för att minska vår påverkan på intervjupersonen (Bryman & Bell 2011). 
 
Intervjun genomfördes i bildsalen på Campus Varberg vid lunchtid mellan två 
handledningstillfällen som hen hade med andra studenter. Då det var lunchtid åt 
intervjupersonen en lättare måltid under tiden som intervjun genomfördes. Detta påverkade 
inte intervjun nämnvärt då hen avslutat sin måltid innan vi påbörjade inspelningen av 
intervjun. Rummet var lugnt och stilla utan störningsmoment då lokalen är belägen högst upp 
i huset dit inga förbipasserande rör sig. Bryman och Bell (2011) poängterar vikten av att 
genomföra intervjun på en ostörd plats då störningar kan påverka respondentens svar samt 
försvåra transkriberingen. 
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Intervjun tog ca 40 minuter och vi följde till stor del den intervjuguide som vi utformat 
tidigare. Under intervjun valde vi dock att ändra ordningsföljden på några av frågorna då detta 
bättre passade de svar som vi fick. Detta tillvägagångssätt utmärker den semistrukturerade 
intervjun eftersom vi låter intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & 
Bell 2011). Anledningen till att vi ville genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervju var 
att vi ville komma åt intervjupersonens åsikter och ge denne stort utrymme att beskriva sina 
erfarenheter och uppfattningar (Bryman & Bell 2011). Vi lät intervjupersonen brodera ut sina 
svar och beskriva det som hen tyckte var viktigt och relevant. Den semistrukturerade intervjun 
passar detta ändamål då den är flexibel och följer den riktning som intervjupersonen vill gå 
(Bryman & Bell 2011). Vi som intervjuade gjorde vårt yttersta för att inte påverka hen i sina 
svar och agerade naturligt och neutralt. Då vi endast genomförde en intervju uppkom ingen 
typ av skillnad mellan olika intervjutillfällen (Bryman & Bell 2011). Transkriberingen av 
intervjun genomfördes under en tågresa bokad i den tysta avdelningen för att minimera 
störningsrisken. Intervjun transkriberades genom att vi lyssnade på några ord i taget och sedan 
skrev ner dessa, för att sedan fortsätta lyssna och upprepa proceduren.  
 
Då valet att genomföra en intervju togs i ett sent skede hade vi inte möjlighet att intervjua fler 
respondenter. Hade vi kunnat genomföra fler intervjuer hade vi förbättrat vår intervjuteknik 
och kunnat slappna av mer i situationen. Detta tror vi hade kunnat underlätta insamlandet av 
empirin. Om vi genomfört flera intervjuer hade vi även kunnat upptäcka nya områden som 
skulle ha kunnat vara intressanta att utforska (Bryman & Bell 2011). 
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4 Empiri och analys 
 
I detta kapitel kan läsaren ta del av det empiriska materialet som tagits fram för studien samt 
en analys kring detta i förhållande till den forskningsöversikt och den teori som tagits upp i 
tidigare kapitel. Kapitlet innehåller material från tolv kvalitativa enkäter samt en djupintervju. 
Den information som delges är hur respondenternas företag jobbar med kunskapsöverföring 
idag, vilka positiva och negativa faktorer de anser det finns med kunskapsöverföring samt 
vilka hinder de upplever för att kunskapsöverföring ska kunna ske. Kapitlet avslutas med 
vilka lärdomar respondenterna anser att de tar med sig i projektbaserade organisationer och 
hur de skulle vilja jobba med kunskap om alla tänkbara resurser fanns att tillgå. 
 
 

4.1 Projektbaserade organisationer och kunskap 
 
Under intervjun med Konsult A diskuterade denna kring vilka fördelar hen ser med att arbeta 
med kunskapsöverföring inom en organisation. Det hen tog upp var att det skapar unik 
kunskap inom företaget, så som hur en viss produkt tillverkas eller att nya produkter utvecklas 
eller uppfinns.  Reich, Gemino och Sauer (2012) stödjer detta då de menar att när medarbetare 
delar sin kunskap med andra leder detta till att kvalitén på produkterna inom företaget 
förbättras. De hävdar även att kunskapsdelning bidrar till att öka kvaliteten på produkten och 
att skapa produkter som är mer koordinerade. Att kunskapsdelning bidrar till att utveckla 
produkter och processer är även något Nonaka och von Krogh (2009) lyfter fram. Konsult A 
har i flera organisationer sett att kunskapsspridningen leder till att dessa får en unik kunskap 
om marknaden genom att de gemensamt samlar ihop ett kundregister eller har en strategi för 
hur produkter ska föras ut på marknaden. Konsult A:s tankar delas med ett par av författarna i 
forskningsöversikten då dessa anser att kunskapsdelning kan leda till och skapa viktiga 
konkurrensfördelar (Liebowitz & Megbolugbe 2003; Lindner & Wald 2010). 
 
 

4.1.1 Kunskapsöverföring i organisationerna 

 
Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de använder sig av dokumentation i sin 
kunskapsdelning inom företaget. Sutton (2001) beskriver en fara i att enbart fokusera på 
sådant som kan digitaliseras då människor är en kritisk del i att tolka och föra över kunskapen 
inom organisationen. Inget av respondenternas företag använder sig av enbart dokumentation 
som medel för kunskapsöverföring, utan de som använder dokumentation använder det i en 
kombination med personliga möten.  
 
Samtliga respondenter använder sig på ett eller annat sätt av muntlig kunskapsöverföring 
genom olika former av muntlig kommunikation som till exempel inplanerade möten eller att 
det är upp till varje anställd i företaget att dela kunskap. Frekvensen på mötena varierar från 
att äga rum ungefär en gång per år till en gång per vecka inom företagen. De företag som 
använder sig av en kombination av dokumentation och möten har möjligheten att föra över 
såväl tyst som explicit kunskap. Då samtliga företag använder sig av muntlig 
kunskapsöverföring har alla möjligheten att föra över den tysta kunskapen, denna kunskap är 
enligt Frappaolo (2008) och Rolf (1991) svår att föra över genom dokumentation och 



 

- 20 - 

digitalisering. Den tysta kunskapen är även essentiell för att kunna förstå den explicita 
kunskapen och dessa två kunskapstyper kompletterar varandra (Nonaka & von Krogh 2009; 
O’Grady 2012; Sutton 2001). Vidare belyser Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) att just 
dokumentation och interaktionen mellan kollegor är de viktigaste källorna till kunskap.  
 
Respondent A har svarat att det i deras organisation är det upp till var och en att dela 
kunskapen muntligt och att företaget som sådant inte lägger sig i kunskapsdelningen. 
Företaget använder även dokumentationssystem och inte heller dessa tvingas de anställda att 
använda sig av, utan det är även där upp till var och en. Bakker et al. (2013) samt Lindner och 
Wald (2010) belyser det faktum att en stor del i att kunskapsöverföringen ska vara möjlig från 
ett projekt är att projektledningen uttryckligen ber de anställda att fokusera på detta. Om 
företaget inte uppmuntrar till kunskapsdelning och de anställda inte känner värdet av detta 
kommer en överföring inte att ske, vilket då resulterar i att kunskapen inte förs vidare, utan 
stannar hos individen. Detta kan på sikt resultera i att kunskapen då försvinner genom att den 
antingen glöms bort eller genom att personen av någon anledning lämnar företaget (Liebowitz 
& Megbolugbe 2003). Enligt Boh (2007) kan större företag dra nytta av att använda sig av 
institutionaliserade mekanismer då individualiserade mekanismer kan leda till att endast ett 
fåtal individer får tillgång till kunskapen, samt att denna mekanism hänger på att rätt person 
pratar med rätt person vid rätt tillfälle. Detta kan vara svårt i en större organisation då man 
som anställd kanske inte känner till alla personer som jobbar i organisationen och vilken 
kunskap dessa besitter. Dock lämpar sig individualiserade mekanismer för mindre företag där 
alla känner alla och man vet vilken kunskap medarbetarna besitter. 
 
De respondenter som använder dokumentation som ett medel för kunskapsöverföring är både 
större och mindre företag och antalet projekt per år skiljer sig åt. Vi kan se att de företag som 
använder sig av frekventa möten, alltså möten varje vecka, genomför ett större antal projekt 
varje år, från ca 30 projekt upp till ca 700 projekt per år. Dock verkar det som att möten är en 
viktig del av kunskapshanteringen hos samtliga respondenters företag, även fast det hos vissa 
enbart sker under ett inplanerat större möte per år. 
 
 

4.1.2 Positiva och negativa faktorer 

 
Trots att metoderna för kunskapsdelning i respondenternas företag på många sätt verkar lika, 
så upplever de generellt sett helt olika fördelar med sättet man delar kunskapen på. En fördel 
som återkommer mer än en gång är utbytet mellan kollegor som sker kontinuerligt och att det 
finns en stark vilja att dela kunskapen samt att det sker prestigelöst. Detta är något som även 
Lindner och Wald (2010) belyser då de menar att organisationer måste kunna ta till sig 
individuell kunskap för att kunna skapa en konkurrensfördel. En fungerande hantering av 
kunskap är starkt korrelerad med projektresultatet menar Reich, Gemino och Sauer (2012) och 
att ta till vara på kunskap samt erfarenheter under tiden som projektet pågår är avgörande för 
projektresultatet. När medveten dokumentation integreras i projektet sker ett kontinuerligt 
lärande (Schindler & Eppler 2003).  
 
Samtliga respondenter ser på olika sätt positivt på kunskapshanteringen som den ser ut idag, 
utom respondent A som inte upplever några fördelar alls. Respondenten, vars företag sysslar 
med tekniska produkter, menar att det i verksamheten kommer in många konsulter utifrån 
som är med och utvecklar produkter och att den kunskap som uppstår där följer med 
konsulten ut ur företaget. Detta påpekar Liebowitz och Megbolugbe (2003) är en mycket 
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viktig anledning till varför man ska behålla kunskapen inom företaget eftersom den annars 
försvinner tillsammans med den person som besitter den. Då en konsult endast är på plats 
under en tillfällig period löper organisationen stor risk att denne tar med sig sin kunskap och 
sina erfarenheter när den lämnar företaget (Ruuska & Vartiainen 2005).  
 
En annan orsak till den bristande kunskapsöverföringen kan vara att respondentens företag 
inte har krav på att någon kunskapsöverföring ska ske, varken muntligt eller skriftligt, vilket 
kan leda till att väldigt få faktiskt gör det. Detta styrks av Schindler och Eppler (2003) som 
menar att projektorganisationer ofta inte stödjer kunskapsöverföring mellan, från och inom 
projekt och att detta är ett stort problem. Som tidigare nämnts ligger det stor vikt vid att 
projektledningen uttryckligen ber de projektanställda att fokusera på kunskapsöverföring för 
att en tillfällig organisation ska kunna ta till vara på och föra vidare kunskap (Bakker et al. 
2013). Lindner och Wald (2010) menar att organisationens kultur och inställning till 
kunskapsöverföring är den mest avgörande faktorn för att kunskapsöverföringen ska fungera. 
Att kunskapsöverföringen är nästintill obefintlig i respondentens organisation kan ha sin 
förklaring i att kunskap inte värdesätts i dennes företag och det ger därför inte de anställda 
någon motivation till att vare sig dokumentera eller dela sina erfarenheter och kunskap kring 
olika områden. Om de anställda inte ser kunskapsöverföring som något betydelsefullt och att 
det uppmuntras av ledningen (Schindler & Eppler 2003), så kommer det heller inte att ske 
(Lindner & Wald 2010). Om organisationen inte är beredd att ändra sin inställning till 
kunskapsöverföring kan bristen av kunskapsöverföring på längre sikt innebära att 
organisationen löper risk att gå under, då den förlorar betydelsefulla konkurrensfördelar 
(Lundin & Steinthórsson 2003).  
 
Endast en respondent, respondent D, uppgav att de avsätter tid specifikt för 
kunskapsdelningsmöten och har en klar struktur för detta. Övriga respondenter uppger att 
kunskap är en del av det som tas upp på möten, men inte att det avsätts tid enbart för 
kunskapsdelningen specifikt. I övrigt har respondenterna uppgett att den nuvarande 
kunskapsdelningen gör att man lätt kan se brister, att det ger kännedom om vad som pågår i 
företaget, att informationen blir lättillgänglig, att man lättare kan utveckla nya projekt samt att 
det är bra att det finns dokumenterat, i det fall att någon skulle vilja gå tillbaka i materialet. 
Genom att systematiskt dokumentera de erfarenheter som uppkommer i projekt kan 
organisationen identifiera de nyckelfaktorer som löser olika problem och som kan underlätta 
arbetet i framtiden. Att dokumentera problem och misstag ger organisationen en möjlighet att 
i framtiden reducera risker och på sikt innebär detta att företaget kan utveckla hållbara 
konkurrensfördelar som de kan utnyttja vid andra projekt (Schindler & Eppler 2003).  
 
Flera av respondenterna har uppgett att de i dagsläget upplever att kunskapshanteringen blir 
bristfällig på grund av att tid och resurser saknas. Detta menar Boh (2007) är ett vanligt 
problem då många organisationer saknar förmågan och resurserna att bygga upp ett 
informationssystem som är användbart för de anställda. För att kunna skapa ett stödjande 
system för kunskapsdelning krävs det en stor investering i just tid och resurser (Boh 2007). 
Utan dessa system anser Boh (2007) att personlig interaktion är av stor vikt för att kunskapen 
ska kunna delas genom informella metoder. Två av respondenterna upplever även att det är 
svårt att få grepp om misslyckanden som sker. Att få grepp om sina misslyckanden är en 
viktig del i projektarbetet. Detta kan på sikt, som tagits upp tidigare, ge organisationen 
konkurrensfördelar då projektet utvecklar kompetenser som kan användas vid andra projekt 
enligt Schindler och Eppler (2003). Som tidigare nämnts bidrar dokumentation av de problem, 
misstag och potentiella fallgropar som uppdagas i projektet till att ge organisationen en 
möjlighet att reducera risker vid kommande projekt (Schindler & Eppler 2003). Att inte få 
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grepp om sina misslyckanden får respondenterna att uppleva att de får uppfinna hjulet flera 
gånger. Enligt Ruuska och Vartiainen (2005) och Boh (2007) är detta en av de utmaningar 
som en projektorganisation ställs inför. För att undvika att “återuppfinna hjulet” krävs det att 
den kunskap och de erfarenheter som skapas inom ett projekt delas med andra projekt samt 
den permanenta organisationen. 
 
Andra faktorer som fungerar mindre bra inom organisationen när det kommer till 
kunskapsdelning är enligt respondenterna att kunskapen stannar i projektet och inte delas 
vidare till andra projekt eller den permanenta organisationen. Som tidigare nämnts betonas 
vikten av att fånga och behålla kunskapen inom en organisation då de anställda av olika 
anledningar kan lämna organisationen och då tar kunskapen med sig (Liebowitz & 
Megbolugbe 2003). Här belyser även en av respondenterna att problemet med den 
dokumentation som görs ger upphov till fri tolkning av den som tar del av informationen. 
Respondenten menar att det därför är viktigt att ha möten för att skapa en gemensam 
tolkningsgrund. Pemsel och Müller (2012) menar att det i vissa fall kan vara nödvändigt för 
mottagaren att leta upp den som har utfört dokumentationen för att skapa en gemensam 
tolkningsgrund. Genom att människor diskuterar dokumenten tillsammans kan de dela sina 
tolkningar med varandra och på så sätt kan ny kunskap uppstå. 
 
I ett av företagen, som genomgår en stor omstrukturering, upplever respondenten att 
kunskapsdelningen i deras organisation i princip är obefintlig. Detta är ett allvarligt problem 
då det innebär att organisationen går miste om värdefull kunskap. Att organisationen inte tar 
vara på kunskap och erfarenhet från projekt innebär att de förlorar pengar, gör överflödigt 
arbete och upprepar tidigare misstag (Schindler & Eppler 2003). En av respondenterna skiljer 
sig markant från de övriga då denna uppger att det inte finns några nackdelar med deras 
kunskapshantering. Detta tyder på att företaget antingen är unikt med en välfungerande 
kunskapsdelning alternativt att respondenten inte har insikt i de negativa aspekterna i 
företagets kunskapshantering. 
 
 

4.1.3 Upplevda hinder för kunskapsöverföring 

 
I så gott som alla respondenters svar är att tidsbristen är ett stort hinder för 
kunskapsöverföring, vilket Bakker et al. (2013) beskriver som en orsak till att kunskap kan gå 
förlorad. Detta har även Konsult A betonat som ett stort hinder för kunskapsöverföring i olika 
organisationer. Flertalet av respondenterna har inte uttryckligen skrivit tiden som ett hinder, 
men detta går att utläsa genom svar som till exempel att de har en hård arbetsbelastning och 
inte hinner delegera arbetsuppgifter, att uppföljningsarbete inte hinner ske inom ramen för 
projekten eller att det sker mycket dubbelarbete på grund av att kommunikationen inte hinns 
med. Två respondenter har även nämnt företagskulturen som ett hinder då deras 
organisationer inte uppmanar till samverkan och lärande och fokus läggs istället på andra 
saker än att höja kompetensen hos personalen internt. Konsult A nämner också 
företagskulturen och anser att den är helt avgörande. Lindner och Wald (2010) bekräftar detta 
då de anser att det är väsentligt att kulturen kring kunskapshantering är den rätta och Reich, 
Gemino och Sauer (2012) menar att en positiv lärandekultur kommer att leda till integrerad 
kunskap som i sin tur kommer att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Detta är en 
god anledning till att skapa en positiv lärandekultur inom organisationen och uppmuntra de 
anställda att dela kunskap med varandra och Konsult A menar på att kunskapsdelningen 
fungerar bäst när en organisation är villig att lära och förstår att detta är nödvändigt.  
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Något som kan skapa ett problem även om organisationen uppmuntrar till lärande är prestige 
och maktkänsla hos de anställda, vilket nämns av fem respondenter och även Konsult A. 
Vissa vill inte dela med sig av sin kunskap då de anser sig vara experter på ett område och ser 
kunskapen som makt, vilket Thorborg (2011) poängterar som ett problem i organisationer. 
Samtidigt påpekar Boh (2007) att den som söker kunskap måste bekänna okunnighet på ett 
visst område vilket också kan vara ett problem om man har prestigefulla anställda. Konsult A 
har även poängterat att hen i flera organisationer har observerat en ovilja att ta emot kunskap 
då de anställda redan anser sig kunna allt de behöver kunna. Hen menar också att kunskap har 
en viss livslängd och därför kan det vara farligt att tro att man redan kan allt och inte behöver 
lära sig nya saker. En av respondenterna har uppgett den mänskliga faktorn och menar på att 
man ofta inte tänker på vad som kan vara väsentligt för andra och att det inte alltid handlar om 
prestige. Bristen på engagemang för kunskapsdelning tas upp av en respondent, och även av 
Konsult A, och Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) samt Tsoukas och Vladimirou (2001) 
menar att det är av stor vikt att medarbetarna känner en personlig vinning i 
kunskapsöverföringen, vilket kan öka engagemanget för detta. Vidare belyser också Konsult 
A att hen i organisationer har sett att anställda som känner sig trygga i organisationen delar 
kunskap bättre med varandra än dem som inte känner sig trygga. 
 
En respondent beskriver att de är dåliga på att sätta sig ner efter ett projekt och utvärdera samt 
reflektera över hur allting gått, vilket kan bli ett hinder för kunskapsöverföring. Bartsch, Ebers 
och Maurer (2013) menar att det finns potentiellt värdefull kunskap och erfarenhet vilken kan 
användas i liknande projekt i framtiden och att det därför är viktigt att avsätta tid för detta. 
Hagman (2002) och Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) påpekar att organisationer inte 
endast bör fokusera på att ta tillvara på resultatet av ett projekt, utan att det är minst lika 
viktigt att analysera hela processen från planering till avslut då det kan uppstå kunskap på 
möten, vid beslutsfattande eller administrativa rutiner. Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) 
hävdar att detta kan göras genom avstämningsmöten eller workshops där möjlighet till 
reflektion ges och att man kan dokumentera lärandet i projektet. Konsult A poängterar att 
ledarskapet spelar en viktig roll och att ledaren måste tillåta personalen till nytt lärande, vilket 
Hagman (2002) bekräftar då han menar att det är projektledarens ansvar att se till att sådana 
rutiner finns. Konsult A menar också att det finns företag som idag avsätter arbetstid för att 
medarbetarna ska kunna utveckla sig själva, till exempel Google där personalen får 20 % av 
sin arbetstid avsatt för egna projekt och lärande (Nilsson 2012). 
 
Några respondenter nämner även den geografiska spridningen som ett hinder då man antingen 
har olika avdelningar i olika städer i landet eller att man under högintensiva projektperioder är 
geografiskt spridda och inte får möjlighet till möten eller interaktion kollegor emellan. 
Konsult A nämner också att hen har sett detta i olika organisationer och nämner att man går 
miste om utbytet av osäker information, det så kallade småpratet, när man inte befinner sig på 
samma geografiska plats. 
 
 

4.1.4 Lärdomar från projekten 

 
Flertalet respondenter nämner effektivisering av olika mallar, strukturer och tillvägagångssätt 
som lärdomar som de tar med sig vidare mellan projekten i organisationen. Respondenterna 
menar att de på så sätt förbättrar arbetsprocesser utifrån det de lärt sig under det föregående 
projektet och tar med sig det in i den löpande verksamheten och vidare in i nya projekt. 
Hagman (2002) samt Kasvi, Vartiainen och Halikari (2003) poängterar vikten av att ta till 
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vara på den kunskap som uppstår under tiden projektet genomförs och inte bara fokusera på 
projektets resultat. Det är viktigt att se till hela processen och dokumentera den kunskap som 
uppstår på vägen. Detta kan ske under möten, då beslut fattas, när nya kontakter upprättas och 
när administrativa rutiner fastställs (Hagman 2003).  
 
En respondent beskriver att den tar med sig lärdomar om projektets målgrupp för att sedan 
kunna ta fram och utveckla nya projekt för målgruppen. Bartsch, Ebers och Maurer (2013) 
menar att detta är en viktig lärdom att ta med sig då värdefulla erfarenheter kan användas i 
framtida projekt, samt generera ny kunskap om organisationens marknad. Genom att ta till 
vara på dessa erfarenheter kan nya affärsmöjligheter uppdagas. Detta hör även samman med 
en annan respondent som uttryckligen nämnt att man jobbar med att kartlägga både lyckade 
faktorer samt misslyckade faktorer inom projekten för att man ska kunna ta hänsyn till detta i 
nya projekt. Som tidigare nämnts så är detta avgörande för att företaget ska kunna reducera 
risker i framtiden (Bartsch, Ebers & Maurer 2013; Schindler & Eppler 2003). En annan 
respondent menar att de förvaltar resultatet för att kunna sprida detta vidare till andra som vill 
ta lärdom av det i framtida projekt. Genom att utvärdera varje projektsteg kan de viktigaste 
lärdomarna sorteras ut och dokumenteras så att relevant kunskap förs vidare, vilket är 
avgörande för organisationens framtid (Bartsch, Ebers & Maurer 2013). Många av 
respondenternas svar handlar om effektivisering av verksamheten och om hur de använder 
kunskapshantering för att förbättra sin verksamhet. 
 
 

4.1.5 Tankeöverföring – det optimala sättet? 

 
Flera av respondenterna uttrycker att om det fanns obegränsat med resurser skulle de vilja att 
en specifik person i organisationen dagligen arbetar med enbart kunskapsöverföring inom 
verksamheten. Några respondenter vill få till en bättre rutin för att skapa bättre rapporter som 
man sedan ska kunna lägga in i en databas på ett strategiskt sätt där man kan söka efter dessa - 
skapa ett kunskapsbibliotek. Flera har även uttryckt en önskan om att få mer tid och resurser, 
samt att kunskapsöverföringen troligtvis hade fått mer fokus om det hade varit något de hade 
fått betalt för att göra. Som tidigare nämnts finns det dock ett problem i att många företag inte 
har förmågan och resurserna att bygga upp en databas som tillåter de anställda att enkelt söka 
i denna (Boh 2007). För att företagen ska ha en möjlighet att bygga upp en databas med 
information och kunskap krävs det att de projekt som genomförs drivs systematiskt (Kasvi, 
Vartiainen & Hailikari 2003) och att det råder en positiv lärandekultur (Reich, Gemino & 
Sauer 2012). Den positiva lärandekulturen bidrar till att det utvecklas dokument av hög 
kvalité som kan utgöra en grund till en kunskapsdatabas. Fördelen med att ha en 
kunskapsdatabas inom organisationen är att den kan nås av alla på företaget (Boh 2007). 
 
En respondent uttryckte att denna gärna skulle se att det fanns en extern person som samlade 
in och sammanställde kunskap i företaget då respondenten menar att det är lätt att bli 
hemmablind i sitt eget företag. Att lärande av andra utanför organisationen kan ge ny kunskap 
är något även Konsult A lyfter fram under intervjun och Boh (2007) menar att värdet av 
kunskapen växer och mångdubblas när den delas med andra. Andra saker som uppkommit är 
fler fysiska möten, webbanpassad dokumentation för att minska sårbarheten på dessa och fler 
grafiska element för att skapa bättre översikt på webben. Kasvi, Vartiainen och Hailikari 
(2003) belyser att just dokumentation och interaktionen mellan kollegor är de viktigaste 
källorna till kunskap, vilket visar att respondenternas önskan om fler fysiska möten och olika 
former av dokumentation är mycket relevant. En respondent har även uttryckt fenomenet 
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tankeöverföring som en önskan för hur kunskapshanteringen skulle kunna gå till i deras 
organisation. Detta är tyvärr inte möjligt med den teknik som finns idag men skulle vara ett 
optimalt sätt att dela kunskap på, under förutsättningen att det gick att kontrollera vilka tankar 
som ska överföras. Uttalandet visar dock starkt på svårigheten och komplexiteten som 
kunskapsöverföring innebär. 
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5 Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel kan läsaren ta del av studiens resultat. Med studiens syfte i fokus 
avser kapitlet att besvara de frågeställningar som presenterades i det inledande kapitlet. 
Tyngdpunkten ligger vid att beskriva hur projektbaserade organisationer idag jobbar med 
kunskapsöverföring samt belysa de hinder som kan stå i vägen för den samma. De slutsatser 
som presenteras ämnar ge en infallsvinkel till hur organisationer kan arbeta vidare med 
kunskapsdelning. Som tidigare nämnts i metodkapitlet är studiens resultat inte generaliserbart 
då det inte kan redogöras för vilken population som stickprovet är representativt. Studiens 
resultat ställs gentemot tidigare forskning för att belysa kopplingar till redan existerande 
resultat. Avslutningsvis presenteras en översikt av studiens bidrag samt en redogörelse för hur 
studien syftar att ge upphov till vidare forskning. 
 
 

5.1 Studiens resultat 
 
Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning vilket tyder på att problemen 
med kunskapsöverföring är både aktuella och relevanta samt kräver ytterligare studier. Idag 
jobbar de organisationer som studien har berört främst med dokumentation och fysiska möten. 
Dock finns det brister i de informationssystem de har att tillgå idag och under mötena är det 
sällan kunskap som huvudsakligen diskuteras. Oftast innebär dokumentationen endast att det 
skrivs manualer för rutiner kring hur olika delmoment inom projektet genomförs. Studien 
visar att det finns stora skillnader mellan olika företag, där vissa av företagen jobbar aktivt 
med kunskapsöverföring medan andra inte jobbar med detta överhuvudtaget. Trots detta visar 
studien att samtliga respondenter upplever liknande svårigheter kring kunskapsöverföring. 
 
 

5.1.1 Hinder för kunskapsöverföring 

 
Studien visar på att den huvudsakliga faktorn som utgör ett hinder för kunskapsöverföring 
inom projektbaserade organisationer är bristen på tid. Det är svårt för medarbetarna att avsätta 
tid för att dokumentera och kommunicera kunskap till andra då arbetsbelastningen är hög. Ett 
annat stort hinder är att företagsledningen inte prioriterar kunskapsöverföring. Detta hänger 
ihop med att företagskulturen ofta inte är den rätta för att kunskapsdelning ska kunna ske 
inom organisationen, det finns ingen gemensam tanke om att kunskap som uppstår under ett 
projekt måste föras vidare och tas tillvara på för framtiden. Förutom tiden och 
företagskulturen kan medarbetarnas ovilja att dela kunskap utgöra ett hinder för 
kunskapsöverföringen, likaså oviljan att ta emot kunskap. Ser medarbetarna prestige eller att 
det innebär makt i att besitta kunskap kommer kunskapen inte att delas med andra i rädsla för 
att makten eller prestigen går förlorad. Att en medarbetare är ovillig att ta emot kunskap och 
redan anser att denna kan allt innebär det att oavsett hur mycket kunskap denna får till sig 
genom dokument och muntlig kommunikation så kommer medarbetaren inte ta till sig 
kunskapen och förstå att detta kan innebära personlig utveckling. 
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5.1.2 Rekommendationer 

 
Institutionaliserade mekanismer, där information och kunskap pushas till andra inom 
organisationen, är något som främst större företag kan dra nytta av (Boh 2007), men även ett 
mindre företag kan ha nytta av att använda sig av mekanismen i uppstarten av ett projekt då 
detta kan hjälpa till att implementera en företagskultur som gynnar kunskapsdelning. Dock 
bör organisationen gradvis övergå till att använda sig av individualiseringsdimensionen då 
detta ökar mottagligheten och flexibiliteten i organisationen. Att ett större företag använder 
sig av institutionaliserade mekanismer innebär att organisationsledningen styr 
kunskapsdelningen (Boh 2007) vilket kan vara till en fördel då det inom ett stort företag kan 
vara svårt att ha en överblick av vem som besitter vilken kunskap inom organisationen. 
 
I teorikapitlet återfinns fyra olika aktiviteter för hur man kan jobba för att flytta kunskap inom 
organisationen. Här följer ett par exempel på hur dessa metoder kan vara användbara i de 
aktuella respondenternas fall. Respondent A beskriver att det i deras organisation endast finns 
ett dokumentationssystem till syfte att föra kunskap vidare. Dock är detta inte tvingande att 
använda och företagsledningen uppmanar inte till någon form utav kunskapsdelning utan det 
är upp till varje individ att dela sin kunskap. Då det redan finns ett informationssystem bör 
medarbetarna uppmanas att dokumentera sin kunskap i detta för att göra den tillgänglig för 
alla. Skulle företagsledningen utöver detta skapa tillfällen för möten där medarbetarna får 
möjligheten att utbyta kunskap och erfarenheter skulle förutsättningarna för att kunskapen 
stannade kvar inom företaget öka. Med dessa åtgärder har företaget använt sig av den aktivitet 
som kallas för kombination som innebär att den explicita kunskapen hos en individ blir 
tillgänglig för hela organisationen (Jensen & Sandstad 1998; Song, Uhm & Yoon 2011) . 
 
I de fall där respondenterna uppger att de använder sig av både dokumentation och möten men 
att de ändå upplever att kunskapsöverföringen är bristfällig kan det tänkas att det kan vara bra 
att använda sig av aktiviteten externalisering. Detta innebär att mötena omarbetas för att 
främja kunskapsdelning genom att alla medarbetare får vara delaktiga i att skapa och fastställa 
koncept som kan tillämpas i praktiken. Genom denna aktivitet blir kollektiv tyst kunskap till 
explicit delad kunskap (Jensen & Sandstad 1998; Song, Uhm & Yoon 2011). 
 
Studiens analys utifrån tidigare forskning samt aktuell empiri betonar att det kan vara en 
investering av projektledningen att lägga tid på skapa en organisation där kunskapsöverföring 
är av högsta prioritet och implementera detta hos medarbetarna redan i uppstarten av 
projektet. Det bör avsättas tid och resurser för att dokumentera viktig information under 
projektets gång samt för möten/workshops där medarbetarna kan utbyta erfarenheter och 
kunskap. Detta då det troligtvis kan bespara organisationen onödigt dubbelarbete vilket i sin 
tur leder till att resurser sparas in och projektet i helhet blir mer effektivt samt lönsamt. Som 
tidigare nämnts kan ett effektivt kunskapsutbyte inom och utanför organisationen även leda 
till avgörande konkurrensfördelar (Liebowitz & Megbolugbe 2003; Lindner & Wald 2010). 
 
 

5.2 Studiens bidrag 
 
Det som studien främst visat är tidens betydelse för kunskapsdelning. Bristande tid är en 
återkommande faktor till varför kunskapsdelningen inte fungerar hos projektbaserade 
organisationer. Detta tillsammans med att arbetsbelastningen är hög samt att fokus ligger på 
att prestera ett visst resultat inom ramen för projektet bidrar till att kunskapsöverföringen 
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hamnar i skymundan. På sikt kan detta medföra att viktiga erfarenheter och kunskaper faller i 
glömska och organisationen går miste om viktiga konkurrensfördelar. Dessa slutsatser 
överensstämmer väl med den forskning som tidigare gjorts inom området och förstärker 
därmed vårt resultat. 
 
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Kunskapsdelning som forskningsområde är mycket komplext och kräver därför fortsatta 
studier. För att bygga vidare på den kunskapsbas som redan existerar finns det flera 
forskningsfrågor som kan studeras vidare. Genom vår studie har flera frågor och områden 
uppdagats som inte kunde inrymmas i denna studie, men som skulle kunna vara utgångspunkt 
för fortsatt forskning. Att undersöka geografiska begränsningar för kunskapsöverföring skulle 
kunna vara en vinkel att titta närmre på då allt fler arbetar över olika typer av geografiska 
gränser och avstånd. Även konsulters roll och betydelse för kunskapsdelning i organisationer 
kan vara källa för nya studier. Till sist vill vi även belysa begreppet Kunskapslivslängd, som 
nämndes i intervjun med Konsult A. Detta är något som vi inom ramen för denna studie inte 
hade möjlighet att titta vidare på, men vars betydelse vi tror skulle kunna vara intressant att 
undersöka vidare. 
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7 Bilaga 1: Mail tillsammans med enkät 
 
 
Mail 
 
Hej!  
 
Vi (Jag, Linda och Tessa) håller just nu på med vårt examensarbete där vi undersöker 
kunskapshantering i projektbaserade organisationer. Vi har satt samman en enkät med 8 
öppna frågor. Vi har valt ut dig eftersom vi tycker att du har intressanta och vettiga åsikter, 
och skulle uppskatta väldigt mycket om du ville ta dig tiden att svara på dessa frågor. 
 
Vi har bifogat ett word-dokument med enkäten och skulle uppskatta om du fyllde i denna och 
återsände den till oss senast 9 maj. Vi vet att detta är lite kort om tid, men hoppas att du har 
möjlighet att svara på enkäten. Skulle det vara så att du inte har tid att svara på enkäten får du 
gärna återkomma till oss om detta.  
 
Tack på förhand!  
 
Lovisa, Linda och Tessa 
 
 
Bifogad enkät 
 
Hej, 
 
Vi heter Tessa, Linda och Lovisa och kommer från Event Managementprogrammet på 
Högskolan i Borås som är förlagd vi Campus Varberg. Vi håller just nu på att skriva vårt 
examensarbete där vi undersöker kunskapshanteringen mellan projekt och den permanenta 
organisationen. Med kunskap avser vi sådant som man kan, i form av färdigheter, och som 
man lär sig, där både explicit och tyst kunskap ingår. Explicit kunskap är sådan kunskap som 
enkelt kan kodas och delas med resten av organisationen via exempelvis dokumentation och 
kan bäst jämföras med information, t.ex. hur många personer som ryms i en viss lokal. Tyst 
kunskap är erfarenhetsbaserad, intuitiv och kommuniceras effektivast genom personliga 
möten och kan bestå av olika personliga lärdomar man som person drar av ett projekt.  
 
Då vår avsikt med undersökningen är att studera kunskapsöverföringen mellan ett projekt och 
den permanenta organisationen, alltså vilka lärdomar som förs över till resten av 
organisationen, vill vi gärna att du har detta i åtanke när du svarar på frågorna.  
 
 
Skriv så utförliga svar som möjligt.  
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Frågorna 
 
Namn: 
 
Organisation/företag:  
 
Då vårt arbete blir en offentlig handling kan dessa uppgifter komma att nämnas i vårt arbete. 
Vill du och ditt företag anonymiseras i vårt slutgiltiga arbete? 
 
Ja Nej (markera ditt svar med fet text) 

 
1. Ungefär hur många projekt genomför ni varje år?  

Svar: 
 

2. Ge en kort beskrivning av er organisation (hur många anställda ni har, hur jobbar ni). 
Svar:  

 
3. Beskriv hur ni idag jobbar med kunskapshantering i er organisation.  

Svar: 
 
4. Beskriv vad du upplever är bra med den nuvarande kunskapshanteringen.  

Svar: 
 
5. Beskriv vad du upplever är mindre bra med den nuvarande kunskapshanteringen. 

Svar: 
 
6. Beskriv vilka faktorer du upplever finns som kan vara ett hinder för 

kunskapsöverföring i er organisation.  
Svar: 

 
7. Beskriv vilka lärdomar/vilken typ av lärdomar ni tar med från avslutade projekt till 

nya projekt. 
Svar: 

 
8. Om alla tänkbara resurser finns, hur hade ni då velat jobba med kunskapsöverföring? 

Svar: 
 
9. Om du har något du vill tillägga utöver detta kan du skriva det nedan: 

Svar: 
 
 
Tack för din medverkan!  
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8 Bilaga 2: Intervjuguide  
 
Inledande presentation 
Då hen har fler olika roller i förhållande till vårt forskningsområde ber vi hen att beskriva sina 
erfarenheter genom perspektivet: Expert (konsult) inom lärande organisationer – att tänka 
utifrån det hen har sett när hen har varit i olika organisationer och hens erfarenheter därifrån i 
form av konsult. 
 
 

1. Ge en kort beskrivning av vem du är och omfattningen av de olika projekt du jobbat 
med. 

 
2. Vilka fördelar kan du se att kunskapsdelning ger ett företag?  

 
3. Vilka faktorer anser du att en organisation behöver ta hänsyn till vid kunskapsdelning 

för att skapa en bra kunskapsdelningsmiljö? 
 
4. Hur och under vilka förhållanden anser du att kunskapsdelning fungerar bäst?  
 
5. Vilka anser du vara de främsta hindren/problemen inom organisationer när det gäller 

deras kunskapsdelning? 
 
6. Vilka anser du är de huvudsakliga faktorerna för att skapa en lärande organisation? 
 
7. Anser du att företagskulturen påverkar kunskapsöverföringen och i så fall hur? 
 
8. Finns det något mer du vill tillägga angående kunskapsdelning? 

 
 
 



 

 

 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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