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Sammanfattning 
Ämnesområdet kunskapsstyrning har stor relevans inom kunskapsintensiva organisationer såsom konsult- firmor eller högteknologiska företag, 
då deras affärsmodell bygger på ett starkt kunskapskapital hos de anställda. Kunskapsstyrning är ett brett ämne som inkluderar bland annat 
organisationslära, kognitionsvetenskap och IT.  

Litteraturstudien har sin utgångspunkt i kunskap och hur kunskap, både tyst och explicit, kan överföras mellan personer eller inom en 
organisation. Vidare behandlas den projektbaserade organisationsformen, vilken är vanligt förekommande i konsultfirmor, samt de utmaningar 
som uppstår i arbetet med kunskaps- styrning i denna. Olika strategier för kunskapsstyrning presenteras, och olika metoder för kunskapsutbyte 
kategoriseras och bedöms. En fördjupning i kunskapsstyrning i konsultfirmor avslutar litteraturstudien tillsammans med en redogörelse för 
påverkande faktorer och verktyg för kunskapsutbyte och spridning av best practices. Syftet är att skapa ett ramverk för att analysera hur 
studiens fallföretag, ett teknikkonsultbolag, arbetar med kunskapsutbyte. Frågeställningarna kretsar kring påverkande faktorer, vilka forum och 
verktyg som driver kunskapsutbytet, samt hur best practices samlas in och implementeras.  

De hinder för fungerande kunskapsutbyte som påträffats inkluderar att många konsulter på företaget till stor del har sitt arbete förlagt hos 
kunderna, vilket medför att de sällan träffar andra kollegor på företaget. Även brist på styrning och struktur från företagets ledning i 
kunskapsfrågan påverkar och begränsar kunskapsutbyte.  

Forum och verktyg för kunskapsutbyte identifierades och visar hur kunskap sprids i organisationen. Det största kunskapsutbytet sker person-
till-person genom mentorskap, i det dagliga arbetet ute i projekt, samt genom annan kontakt mellan konsulter som inte utgör en del av en aktiv 
kunskapsstyrning. Företaget har även ett verksamhetssystem där olika mallar och verktyg finns tillgängliga tillsammans med dokumentation 
från gamla uppdrag och referensuppdrag som kan konsulteras vid behov. Tanken är från ledningens sida att detta system ska fungera som en 
plattform för lärande och kunskapsutbyte, i många avseenden ett kunskapsstyrningssystem, men det dras dock med tekniska problem som får 
till följd att många konsulter väljer att arbeta utanför systemet genom att använda sig av egna eller kollegors mallar istället för de officiella som 
finns att tillgå.  

Inga strukturer för kontinuerlig utveckling av best practices kunde identifieras på företaget. Det bedrivs däremot ad-hoc utvecklingsprojekt i 
syfte att uppdatera arbetssätt och rutiner. Den bristande strukturen sträcker sig tillbaka till hanteringen av konsulters förbättringsförslag, där det 
upplevs en avsaknad av direktiv, stöd och förståelse för hur förslag och idéer är avsedda att hanteras.  

En slutsats som kan dras gällande kunskapsstyrning hos teknikkonsulter är att organisatoriska och kulturella faktorer har stor påverkan på 
kunskapsutbytet. Brist på tillfällen för kontakt och kunskapsutbyte med kollegor samt på styrning påverkar kunskapsutbytet negativt, men 
fallföretaget visar även exempel på flera enligt den studerade forskningen viktiga framgångsfaktorer för att lyckas bygga en fungerande 
kunskaps- styrning. Exempelvis fann studien en stor öppenhet och delningsvilja mellan kollegor, samt en hierarkiöverskridande förståelse för 
vikten av att utbyta kunskap inom organisationen.  
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Sammanfattning 
Ämnesområdet kunskapsstyrning har stor relevans inom kunskapsintensiva organisationer såsom konsult-

firmor eller högteknologiska företag, då deras affärsmodell bygger på ett starkt kunskapskapital hos de 

anställda. Kunskapsstyrning är ett brett ämne som inkluderar bland annat organisationslära, kognitionsve-

tenskap och IT.  

Litteraturstudien har sin utgångspunkt i kunskap och hur kunskap, både tyst och explicit, kan överföras 

mellan personer eller inom en organisation. Vidare behandlas den projektbaserade organisationsformen, 

vilken är vanligt förekommande i konsultfirmor, samt de utmaningar som uppstår i arbetet med kunskaps-

styrning i denna. Olika strategier för kunskapsstyrning presenteras, och olika metoder för kunskapsutbyte 

kategoriseras och bedöms. En fördjupning i kunskapsstyrning i konsultfirmor avslutar litteraturstudien 

tillsammans med en redogörelse för påverkande faktorer och verktyg för kunskapsutbyte och spridning av 

best practices. Syftet är att skapa ett ramverk för att analysera hur studiens fallföretag, ett teknikkonsultbo-

lag, arbetar med kunskapsutbyte. Frågeställningarna kretsar kring påverkande faktorer, vilka forum och 

verktyg som driver kunskapsutbytet, samt hur best practices samlas in och implementeras. 

De hinder för fungerande kunskapsutbyte som påträffats inkluderar att många konsulter på företaget till 

stor del har sitt arbete förlagt hos kunderna, vilket medför att de sällan träffar andra kollegor på företaget. 

Även brist på styrning och struktur från företagets ledning i kunskapsfrågan påverkar och begränsar kun-

skapsutbyte.  

Forum och verktyg för kunskapsutbyte identifierades och visar hur kunskap sprids i organisationen. Det 

största kunskapsutbytet sker person-till-person genom mentorskap, i det dagliga arbetet ute i projekt, samt 

genom annan kontakt mellan konsulter som inte utgör en del av en aktiv kunskapsstyrning. Företaget har 

även ett verksamhetssystem där olika mallar och verktyg finns tillgängliga tillsammans med dokumentation 

från gamla uppdrag och referensuppdrag som kan konsulteras vid behov. Tanken är från ledningens sida 

att detta system ska fungera som en plattform för lärande och kunskapsutbyte, i många avseenden ett 

kunskapsstyrningssystem, men det dras dock med tekniska problem som får till följd att många konsulter 

väljer att arbeta utanför systemet genom att använda sig av egna eller kollegors mallar istället för de offici-

ella som finns att tillgå. 

Inga strukturer för kontinuerlig utveckling av best practices kunde identifieras på företaget. Det bedrivs 

däremot ad-hoc utvecklingsprojekt i syfte att uppdatera arbetssätt och rutiner. Den bristande strukturen 

sträcker sig tillbaka till hanteringen av konsulters förbättringsförslag, där det upplevs en avsaknad av direk-

tiv, stöd och förståelse för hur förslag och idéer är avsedda att hanteras.  

En slutsats som kan dras gällande kunskapsstyrning hos teknikkonsulter är att organisatoriska och kultu-

rella faktorer har stor påverkan på kunskapsutbytet. Brist på tillfällen för kontakt och kunskapsutbyte med 

kollegor samt på styrning påverkar kunskapsutbytet negativt, men fallföretaget visar även exempel på flera 

enligt den studerade forskningen viktiga framgångsfaktorer för att lyckas bygga en fungerande kunskaps-

styrning. Exempelvis fann studien en stor öppenhet och delningsvilja mellan kollegor, samt en hierarkiö-

verskridande förståelse för vikten av att utbyta kunskap inom organisationen.   
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Abstract 
The subject knowledge management is of great relevance in knowledge intensive organizations such as 

consulting firms or high-tech businesses, since their business model builds on the knowledge of the em-

ployees. Knowledge management is a broad subject that includes, among others, organizational theory, 

cognitive science, and IT.  

The literature study has its foundation in knowledge and how both tacit and explicit knowledge can be 

transferred between individuals or within an organization. A common organizational structure among 

consulting firms is the project based organization, therefore challenges related to knowledge management 

within such organizations, is studied. Different strategies for knowledge management are presented and 

various methods for knowledge transfer are categorized and assessed. An in depth look into knowledge 

management in consulting firms end the literature study partnered with a review of affecting factors and 

tools involved in knowledge exchange and distribution of best practices. The purpose is to create a 

framework with which to analyze how a case company, a technological consulting firm, works with 

knowledge exchange. The research questions focus on factors that affect knowledge exchange, what fo-

rums and tools drive knowledge exchange, and how best practices are collected and implemented. 

Barriers to functional knowledge exchange that have been encountered include that many of the employed 

consultants are permanently stationed with customers in their projects, rendering contact with colleagues 

from the home office sparse. This, combined with a lack of management control and structure in the case 

of knowledge, affects and limits the knowledge exchange.  

Tools and forums for knowledge exchange were identified and show how knowledge is spread in the or-

ganization. A majority of the knowledge exchange is found to take place through person-to-person inter-

action through mentorship, working in projects, and through contacts that to not constitute a part of con-

scious knowledge management. The organization employs a business system where templates and tools 

are available to the consultants along with documentation from prior projects and reference projects. The 

management view is that this system is to function as an important platform for learning and knowledge 

exchange, in essence a knowledge management system, but the system is burdened by technical issues that 

lead consultants to circumnavigate the system by using templates and tools provided by colleagues instead 

of the ones officially provided by the system. 

No structures for continuous development of best practices were identified, although specific projects to 

update routines and methods occur from time to time on an ad-hoc basis. That lack of structures and 

routines track back to the handling of consultants’ suggestions for improvements and ideas, where con-

sultants experience a lack of directives, support and understanding of how their suggestions and ideas 

were supposed to be handled in the organization. 

A conclusion regarding knowledge management in a technical consulting firm is hence that organizational 

and cultural factors have a significant impact on the exchange of knowledge. A shortage of opportunities 

for contact and knowledge exchange with colleagues combined with lacking management control affects 

the exchange negatively, but the company also displays several success factors that research point out 

important in order to build a functioning knowledge management system. These include an openness and 

willingness to share amongst colleagues, in combination with an understanding of the importance of 

knowledge exchange in the organization that transcends organizational hierarchy. 
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1 Inledning 
Rapportens första stycke innehåller en beskrivning av studiens bakgrund, med en introduktion till den empiriska kontexten. 

Därefter följer en presentation av studiens ramverk i form av syfte, frågeställningar, avgränsningar och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
År 2014 bestod Sveriges företag till 62 procent av tjänsteföretag (Ekonomifakta.se, 2015). Under de sen-

aste 20 åren har det skapats 660 000 nya jobb inom den privata tjänstesektorn, varav 504000 av dessa 

skapades inom kunskapsintensiva branscher (Svenskt Näringsliv, 2014). Teknikkonsultbolag som ÅF, 

Sweco och WSP omsätter miljardbelopp varje år och har tusentals anställda på kontor i flera Svenska stä-

der (ÅF AB, 2014), (Sweco AB, 2014), (WSP Sverige AB, 2014). 

Med denna utveckling i åtanke, och sett till hur många personer som idag arbetar inom kunskapsintensiva 

företag är det intressant att undersöka hur kunskap hanteras i exempelvis konsultfirmor, vilket faller under 

ämnet kunskapsstyrning. En definition av kunskapsstyrning är följande: 

Knowledge management is the deliberate and systematic coordination of an organization’s people, 
technology, processes and organizational structure in order to add value through reuse and innovation. 
This coordination is achieved through creating, sharing, and applying knowledge as well as through 
feeding the valuable lessons learned and best practices into corporate memory in order to foster contin-
ued organizational learning. (Dalkir, 2005, s. 3) 

Konsultfirmor centrerar sin affärsmodell kring att tillhandahålla kunskap till sina kunder. Detta innebär en 

utmaning i att sprida den kunskap som finns i hela organisationen, och inbyggt i företagets konsulter, till 

den enskilde konsulten i dennes uppdrag hos en kund. Problematiken uttrycktes kärnfullt av en avdel-

ningschef som intervjuades under studiens gång: 

Vi vill inte att folk ska hålla på sin kunskap, utan vi vill att folk ska dela med sig. Anledningen till det 
är att vi är ett stort projektledningsföretag och det vi säljer till kund när vi marknadsför oss är att vi har 
en väldigt stor samlad kunskap som kommer kunden till del. Är det då bara en eller två personer som 
jobbar åt kunden då vill det till att de kan få del av hela den kunskap som personalen sitter på gemen-
samt. (Avdelningschef) 

Med avstamp i denna bakgrund var det intressant att studera hur kunskaps sprids inom fallföretagets or-

ganisation, såväl från konsulter tillbaka till organisationen, samt hur organisationen bidrar till en ökad kun-

skapsnivå hos konsulterna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Rapporten syftar till att undersöka hur ett stort teknikkonsultbolag arbetar med kunskapsutbyte samt in-

samling och implementering av best practices. Följande frågor kommer att analyseras och besvaras: 

 Vilka faktorer påverkar kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett teknikkonsultbolag? 

 Vilka verktyg och forum driver kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett teknikkonsultbolag? 

 Hur fungerar insamling och implementering av best practices i ett teknikkonsultbolag? 

1.3 Avgränsningar 
Denna rapport kommer endast att behandla konsultfirmor och den organisatoriska struktur som råder där. 

Studien behandlar endast ett av företagets affärsområden, varför resultaten inte nödvändigtvis är generali-
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serbara för hela företaget eller konsultfirmor där förutsättningarna för kunskapsstyrning ser annorlunda ut 

än i denna rapports fallföretag. 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är personer med insikt i grundläggande projektledningsteorier. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Kunskap och organisatorisk kunskapsstyrning 
Följande teoriavsnitt inleds med en introduktion till ämnet Kunskapsstyrning och varför det är viktigt att arbeta med i en 

projekt- eller konsultorganisation. Därefter följer en redogörelse för olika typer av kunskap och de processer där kunskapsty-

perna omvandlas. Avsnittet går vidare med att behandla kunskapsspridning i projektorganisationer och avslutas med en 

inblick i olika mediers innehållsfyllighet. 

2.1.1 Varför är kunskapsstyrning viktigt? 
Kunskapsstyrning är ett interdisciplinärt område som inkluderar bland annat organisationslära, kognit-

ionsvetenskap, IT, pedagogik och kommunikation (Dalkir, 2005). Viktigt att poängtera är att det inte bara 

rör sig om informationsspridning, även om det kan vara en del av kunskapsstyrning. Sarvary (1999) be-

skriver kunskapsstyrning som en affärsprocess i vilken företag skapar och använder sin institutionaliserade 

kunskap.  

I Figur 1 nedan sammanfattas de fördelar som Ambos & Schlegelmilch (2009) fann att kunskapsstyrning 

kan ha för en organisation, baserat på en empirisk studie av flera internationella konsultfirmor. De identi-

fierade två olika dimensioner hos fördelarna: 

 Personbaserade/Systembaserade fördelar 

 Förbättring av existerande konsultarbete/Nya sätt att utföra konsultarbete. 

 

Figur 1: Kategorisering av fördelar med kunskapsstyrning (Ambos & Schlegelmilch, 2009) 

Rapporten kommer att återkomma till person- och systembaserade aspekter av kunskapsstyrning, vilka 

visar sig vara nära knutna till Hansen, Nohria & Tierneys (1999) två strategier för kunskapsstyrning, kodi-

fiering och personalisering, vilka även Ambos & Schlegelmilch (2009) baserade sin studie på. 
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2.1.2 Olika typer av kunskap 
Det som skiljer kunskap från information och data, är att kunskap kan ses som en mer subjektiv form av 

vetande som inkluderar erfarenhet, värderingar och uppfattningar. Ett exempel hämtat från Cook & Cook 

(2004) och översatt till en svensk kontext är: 

 Data: Talet 013123456 

 Information: Talet 013123456 sätts i en kontext och det går att tolka som ett telefonnummer 

 Kunskap: Att känna igen talet 013123456 som ett telefonnummer i Linköping baserat på tidigare 

kännedom om att 013 är riktnumret för Linköping. 

Skapande av organisatorisk kunskap är, enligt Nonaka och von Krogh (2009), processen där kunskap som 

skapats av individer görs tillgängligt, förstärks och ansluts till organisationens kunskapssystem. Givet detta 

är det intressant att undersöka olika aspekter av begreppet kunskap. Nonaka (1994) relaterar två kunskaps-

typer till det organisatoriska lärandet, benämnda ’tacit’ och ’explicit’. 

’Tacit’ kan på svenska översättas till tyst eller underförstådd kunskap, medan ’explicit’ heter explicit eller 

tydlig kunskap. Tyst kunskap är enligt Nonaka och van Krogh (2009) tätt knutet till en persons sinnen, 

intuition och känslor, medan explicit kunskap kan uttryckas i ord, skrift och teckningar. (Nonaka & von 

Krog, 2009) 

Tyst kunskap byggs av både kognitiva och tekniska delar. Den kognitiva delen består av mentala modeller 

som individer skapar för att definiera sin omvärld. Den tekniska delen består å sin sida av ”know-how” 

och färdigheter inom ett visst ämne. Kvalitén hos en individs tysta kunskap påverkas även av två faktorer: 

variation och kunskap från erfarenheter. Låg variation, exempelvis på grund av monotona och repetitiva 

arbetsuppgifter, försämrar kvalitén. Hög variation ökar kvalitén, dock inte om variationen gör att arbets-

uppgifterna blir helt orelaterade, eftersom sannolikheten att individen kan kombinera upplevelserna till ett 

nytt perspektiv minskar. Vidare kan kvalitén höjas genom kunskap från erfarenheter, vilket innebär att 

individen försätts i situationer där den känner starkt personligt engagemang och en kroppslig upplevelse 

äger rum. Kroppslig upplevelse innebär en ”ren” upplevelse där individen tar emot en upplevelse eller 

erfarenhet utan mellanhänder. (Nonaka, 1994) 

Nonaka (1994) beskriver i detalj interaktionen mellan en individs kunskap och organisationens kunskap. 

Idéer som skapas hos en individ utvecklas genom interaktion med andra individer i organisationen, vilka 

hjälper till att förstärka idén och bidra till att en idé vidareutvecklas till kunskap. Det är även i den större 

gruppen som en idé kan få fotfäste och spridning. Dialogen som uppstår i gruppen fungerar som ett verk-

tyg för att sprida tyst kunskap från idéns upphovsman till övriga gruppmedlemmar, med resultatet att en 

gemensam förståelse kring idén och dess grundproblem kan skapas. Här blir skillnaden tydlig mot den mer 

konkreta explicita kunskapen, vilken gruppens medlemmar kan tillgodogöra sig från skriven eller visuell 

kommunikation. Tyst kunskap låter sig inte dokumenteras på samma vis. (Nonaka, 1994) 

Samtidigt är tyst kunskap, enligt Dalkir (2005) ofta mer värdefull än explicit kunskap, exempelvis eftersom 

explicit kunskap kan härledas till en slutprodukt, medan tyst kunskap kan härledas till processerna som 

gjorde produkten möjlig att producera.  

2.1.3 Kunskapskonvertering 
Nonaka (1994) redogör för de olika omvandlingarna mellan tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap till 

tyst kunskap: Socialisering; explicit kunskap till explicit kunskap: Kombination; tyst kunskap till explicit 
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kunskap: Externalisering; explicit kunskap till tyst kunskap: internalisering. De fyra typerna, vilka illustreras 

i Figur 2 nedan, kommer nedan att redogöras för var för sig.  

 

Figur 2: Fyra typer av kunskapsskapande (Nonaka, 1994). 

Socialisering 

Socialisering innebär att tyst kunskap skapas genom delade upplevelser. Ett exempel är lärlingskap, där en 

mentor låter en lärling lära sig en färdighet genom att observera, imitera och öva i mentorns närvaro. 

Dessa steg är viktiga eftersom lärlingens sinnen och känslor är starkt knutna till färdigheten och tyst kun-

skap kräver erfarenhet. Delad erfarenhet är dessutom näst intill ett krav om logiska tankebanor ska kunna 

delas mellan individer. (Nonaka, 1994) 

Enligt Dalkir (2005) är socialisering samtidigt tidskrävande och har den stora nackdelen att kunskapen 

förblir tyst hos de inblandade individerna, vilket komplicerar vidare spridning.  

Kombination 

Kombination innebär att olika delar av explicit kunskap kombineras i syfte att skapa ny kunskap. Proces-

sen kan äga rum på många olika vis, bland annat genom möten. De grundläggande mekanismerna är att 

existerande information gemensamt sorteras igenom och därmed kan kategoriseras om, för att slutligen 

kombineras med andra kunskapsdelar och skapa ny kunskap. (Nonaka, 1994) 

Dalkir (2005) nämner utbildning som ett annat exempel på kombination, där fragment av olika kunskaps-

områden kombineras till kurser eller hela utbildningar.  

Externalisering 

Externalisering innebär att tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. Givet den tysta kunskapens starka 

band till känslor och intuition kan metaforer vara ett viktigt verktyg i externaliseringen, eftersom en meta-

for anspelar på en individs fantasi och inlärning med hjälp av symbolik. Ett ytterligare konkretiseringsverk-

tyg är analogier, vilka tack vare sin mer funktionella natur kan ta vid för att belysa likheter mellan koncept 

som i metaforen kan framstå synnerligen olikartade. (Dalkir, 2005) 

Cook & Cook (2004) menar att tyst kunskap kan översättas till explicit kunskap genom att den dokument-

eras i mönster. Vidare anser författarna att dokumentation i mönster relaterar vitt åtskilda koncept i en 

individs hjärna, vilket skapar förutsättningar för omvandlingen. 
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Efter externaliseringen ägt rum har den tysta kunskapen antagit en påtaglig och permanent form, vilket 

möjliggör vidare delning. Därefter är det viktigt att kunskapen lagras på ett lämpligt sätt, samt att informat-

ion som möjliggör spårning (metadata) lagras på samma ställe. (Dalkir, 2005) 

Internalisering 

Internalisering innebär att explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap. Denna process är starkt knuten till 

handlingar, exempelvis traditionellt lärande. Därmed blir internalisering även en central funktion i det 

organisatoriska lärandet. (Nonaka, 1994) 

Dalkir (2005) drar slutsatsen att en individ som internaliserar kunskap integrerar den i sina existerande 

mentala modeller och breddar därmed sin tysta kunskapsbas, samt tillför nya perspektiv på tidigare kun-

skap. 

2.1.4 Organisatoriskt lärande 
Sarvary (1999) nämner organisatoriskt lärande som en av tre sub-processer nödvändiga för fungerande 

kunskapsstyrning, vilket hen baserar på fördjupade fallstudier, intervjuer och undersökningar hos de 40 

största managementkonsultfirmorna i USA. Enligt Garvins (1993) definition kan en lärande organisation 

”skapa, tillskansa sig och överföra kunskap, samt modifiera sitt beteende för att reflektera ny kunskap och nya insikter” (s. 

80).  

Enligt Nonaka (1994) sker organisatoriskt lärande när alla fyra typer av kunskapsskapande är organisato-

riskt styrda till att skapa en cyklisk process där de fyra typerna sker växelvis, en process som beskrivs i 

Figur 3 nedan, översatt till svenska av rapportförfattarna. Enligt Nonaka (1994) sker lärandet inom ramen 

för de epistemologiska och ontologiska dimensionerna. Epistemologi innebär olika typer av kunskap och 

ontologi innebär de fysiska, tekniska eller sociala forum inom vilka kunskap skapas (Akehurst, Rueda-

Armengot, Vivas López, & Palacios Marqués, 2011).  

Initialt inleds den socialiserande fasen med skapandet av en arena för interaktion, till exempel genom att 

upprätta olika team där medlemmarnas personliga erfarenheter kan lyftas upp till ytan. Externalisering 

utlöses genom återkommande dialog som syftar till att medlemmarna i teamet ska kunna artikulera sina 

egna perspektiv och på så sätt frigöra tidigare gömt tyst kunskap. Genom att kombinera extern data och 

kunskap med koncept formade av teamet kan mer konkreta och ”delningsbara” specifikationer skapas. 

Denna kombinationsprocess underlättas av koordination mellan teamet och övriga delar av dess organisat-

ion. Teamet kan sedan experimentera sig fram iterativt till nya, konkreta koncept. Denna process kan sti-

mulera internalisering. (Nonaka, 1994) 

Dalkir (2005) menar att externalisering och internalisering är de svåraste faserna att gå igenom, då dessa 

involverar en förändring i kunskapstyp från tyst till explicit eller vice versa. Dessa steg kräver ett stort 

personligt ansvar, och involverar ofta mentala modeller, personliga värderingar och processer som syftar 

till att återupptäcka sig själv, gruppen och organisationen som helhet (Dalkir, 2005). Genom att arbeta 

tillsammans sprider organisationens medlemmar explicit kunskap som gradvis tolkas genom iterativa ”trial 

and error”-processer tills kunskapen tar formen av tyst sådan (Nonaka, 1994). 
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Figur 3: Nonakas (1994) modell för kunskapskonvertering. 

Garvin (1993) menar att de företag som lyckats bra med organisatoriskt lärande aktivt har styrt processen 

så att det sker medvetet snarare än slumpartat. Nonaka (1994) nämner att en gynnsam miljö för kunskaps-

skapande och kunskapsdelande är en så kallad ’middle-up-down’-modell där självstyrande team med mel-

lanchefer som teamledare står för det kreativa arbetet. Till skillnad från en ’top-down’-modell där kun-

skapsspridning begränsas till spridande av explicit kunskap i dokumenterad form, eller en ’bottom-up’-

modell där tyst kunskap sprids uppåt från medarbetarna, ger en ’middle-up-down’-modell goda förutsätt-

ningar för att sprida både explicit och tyst kunskap i varierande former (Nonaka, 1994).  

Genom att inkludera alla nivåer av beslutsfattande skapas en situation där ingen specifik avdelning eller 

expertgrupp är ensamt ansvarig för skapandet av kunskap. Det finns däremot en rollfördelning även inom 

denna modell. Den högsta ledningen ansvarar för skapandet av en vision samt sätter en deadline för när 

denna ska vara realiserad. Från de lägre nivåerna i företaget kommer sedan information uppåt om de möj-

ligheter och begränsningar som existerar i den faktiska verkligheten. Mellancheferna mottar informationen 

från både den högsta och lägsta nivån i företaget och skapar sedan handlingsplaner för att minska gapet 

mellan ledningens vision och de praktiska förutsättningarna. På detta sätt underlättas de parallella lärande-

processer som sker på olika nivåer i organisationen. (Nonaka, 1994) 

2.1.5 Projektorganisationen och lärande 
Bruzelius & Skärvad (2011) menar att i exempelvis tekniska konsultbolag består den levererade produk-

ten/tjänsten av en högst kundanpassad sådan, samtidigt som den teknologi och kompetens som används 

är samma för alla dess leveranser. Därmed är naturligt att organisera företaget efter de projekt som för 

tillfället arbetas med (Bruzelius & Skärvad, 2011). Då projekt är temporära blir den projektbaserade orga-

nisationen flexibel och omformningsbar (Hobday, 2000). Hobday menar också, efter att ha studerat pro-

jektbaserade och funktionella organisationer i komplexa projekt, att med denna flexibilitet följer svårighet-

er att koordinera processer, resurser och färdigheter över hela organisationen. Strukturer och incitament 

för hur lärande och kommunikation ska koordineras mellan olika projekt saknas vanligtvis, och strukturen 
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för hur lärande sprids i en mer funktionsbaserad organisation lyser med sin frånvaro i en projektbaserad 

organisation (Hobday, 2000). 

Hinder för kunskapsspridning i projektorganisationer 

En grundläggande egenskap hos projektorganisationer är att uppgifterna i dem utförs under snäva tids- 

och budgetbegränsningar, vilket försvårar lärande eftersom tid för reflektion och analys pressas bort av 

pressen från nuet (Garvin, 1993). Konsultfirmor fäster även stor vikt vid tidsrapportering och hög fakture-

ringsgrad hos sina anställda, även om det finns exempel på konsultfirmor som förväntar sig att konsulter-

na lägger 20-25 procent av sin tid på egen utveckling (Starbuck, 1992). 

Arbete med kunskapsdokumentation blir, enligt en litteraturgenomgång av Ajmal & Koskinen (2008), 

dessutom nedprioriterat om projektplanen inte åsidosätter tid och resurser specifikt för detta ändamål. 

Även det faktum att många projektmedlemmar ofta rekryteras direkt in i nya projekt när ett är avslutat, 

eller driver parallella projekt, innebär att en systematisk projektgenomgång och kunskapsdokumentation 

sällan är möjlig (Ajmal & Koskinen, 2008; Disterer, 2002). Cook & Cook (2004) poängterar i linje med 

ovan att anställda måste ges tid, utrymme och möjlighet att dela kunskap. 

Vidare har kulturella faktorer enligt Ajmal & Koskinen (2008) en potential att begränsa kunskapsskapan-

det i projektorganisationer. Författarna nämner som exempel att det ofta existerar sociala barriärer som 

förhindrar analys av fel och misstag, trots att misslyckade projekt tenderar att generera mer värdefull kun-

skap än lyckade.  De framhäver även bristande motivation och ledarskap kring kunskapsfrågan som pro-

blem i projektorganisationer. Starbuck (1992) fann i sin studie av kunskapsintensiva företag på 90-talet, 

såsom managementkonsultfirmor och advokater, exempelvis att personer på seniora poster ser kunskaps-

arbete som en uppgift att leda, inte att genomföra, vilket resulterar i att de delegerar kunskapsskapande till 

andra snarare än att leda genom exempel.  

Brister i ledarskap och kultur kan också leda till att individen har svårt att se egennyttan i att lägga tid och 

energi på kunskaps- och erfarenhetsdokumentation, trots att organisationen som helhet har mycket att 

tjäna på varje individs bidrag och synergierna mellan olika individers bidrag. Slutsatsen är att ett bristande 

ledarskap och organisationskultur kopplat till kunskapsspridning resulterar i att projektorganisationer ris-

kerar att upprepa tidigare misstag. (Ajmal & Koskinen, 2008) 

Disterer (2002) diskuterar komplikationer som uppstår när projektteamets kunskaper och erfarenheter 

från det specifika projektet ska överföras till organisationen. Kunskap och erfarenheter hänvisas ofta till 

produktdokumentation, så som manualer och tekniska ritningar, men även kurser i handhavande av pro-

dukten kan äga rum. Enligt författaren är problemet med dessa kanaler att endast projektets resultat (pro-

duktegenskaper) behandlas, medan kunskap om processer och metoder som använts i utvecklingen av 

produkten inte förs vidare från projektteamets medlemmar. Författaren drar slutsatsen att traditionella 

metoder för att ta till vara på kunskap och erfarenheter hos projektteamet normalt misslyckas. (Disterer, 

2002) 

2.1.6 Media richness theory – hur informationsmediers kvalité kan be-
dömas 

Daft & Lengel (1984) presenterade Media Richness Theory (vidare benämnt MRT) som ett koncept med 

syfte att förklara hur organisationer hanterar det varierande behovet av informationsmängd kring, samt 

tvetydighet i problem de stöter på. Fynden kring MRT grundar sig på deras granskning av tidigare littera-

tur och forskning i ämnet kommunikation. I denna rapport väljs översättningen ’fyllighet’ för engelskans 
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’richness’. Författarna definierar fyllighet som den kapacitet data har att bära information. I Tabell 1 nedan 

beskrivs författarnas syn på olika medier och dess fyllighet. 

Informationsmedium Informationsfyllighet 

Ansikte-till-ansikte Högst 
Telefonsamtal Hög 
Personlig skrift (brev, memon) Medel 
Formell skrift (bulletiner, dokument) Låg 
Numerisk data Lägst 

Tabell 1: Olika informationsmedier och dess fyllighet (Daft & Lengel, 1984). 

Författarna diskuterar vidare behovet av varierande fyllighet för kommunikation kring olika ämnen i orga-

nisationen. Exempelvis kräver lagernivåer eller personalnärvaro låg fyllighet och kan kommuniceras med 

numeriska rapporter, medan organisationsmål, strategier och anställdas motivation är svårgripbara och 

kräver rika medier. Anledningen är att svårgripbara och tvetydiga problem kräver mångfacetterad kom-

munikation, exempelvis ansikte-till-ansikte där variationer i tonläge och kroppsspråk kombinerat med 

direkt feedback hjälper till att förmedla budskapet. Används memon eller rapporter i dessa sammanhang 

riskerar komplexa problem att förenklas och skala av känslomässiga aspekter av ett budskap. Även det 

omvända gäller, det vill säga att möten ansikte-till-ansikte för enkla ämnen riskerar att vara ineffektiva 

eftersom mångfacetterad kommunikation kan distrahera deltagarna från ett rutinmässigt meddelande. 

Fylliga medier leder till skapandet av ett delat språk och delade tolkningar, vilket enligt författarna gör det 

möjligt att lösa svåra, emotionella och konfliktfyllda problem. (Daft & Lengel, 1984) 

Schenkel (2004) genomförde en studie i samband med bygget av Öresundsbron som syftade till att under-

söka hur lärande i arbetsgrupper påverkades av kommunikationsmediernas fyllighet. Schenkel kombine-

rade en studie av inlärningskurvan hos en arbetsgrupp i samband med 31 reparationsarbeten under bygget 

med dels en kvalitativ studie av vilka kommunikationsmedier som användes, och dels en enkät där arbets-

gruppens medlemmar fick bedöma kommunikationsmediernas fyllighet. I studien fann författaren bland 

annat att avsaknad av fylliga medier i tvetydiga och svårbedömda problem ledde till att arbetsgruppen inte 

kunde formulera effektiva åtgärder för att förhindra att samma problem återkom senare i bygget. Schen-

kels slutsats var att en missmatchning av kommunikationsmedium och situationens tvetydighet ledde till 

ett hämmat lärande i arbetsgruppen. Med grund i det föreslår författaren att tillgången på fylliga medier är 

en grundförutsättning för lärande i arbetsgrupper och gemensamhetsbaserat lärande, vilket ställer krav på 

att ett företags ledning att matcha fylligheten i tillgängliga kommunikationsmedier med tvetydigheten i de 

problem organisationen arbetar med. (Schenkel, 2004)  
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2.2 Strategier för kunskapsstyrning 
I följande avsnitt behandlas olika strategiska inriktningar för kunskapsstyrning. Begreppen kodifiering och personalisering 

förklaras. Slutligen redogörs för hur repetitiva respektive unika projekt påverkar vilka strategier som bör väljas.  

2.2.1 Kodifiering och personalisering 
Hansen, Nohria & Tierney (1999) presenterar sina slutsatser kring strategier för kunskapsstyrning efter att 

ha studerat såväl managementkonsulter, hälsovårdsföretag och högteknologiska industriföretag. De pre-

senterar två grundläggande strategiska val ett företag kan göra för sin kunskapsstyrningssatsning: personal-

isering (eng. ’personalization’) och kodifiering (eng. ’codification’). Tabell 2 nedan sammanfattar författar-

nas syn på centrala skillnader mellan de två strategiernas syn på exempelvis kunskapsstyrningsstrategi, IT- 

och HR-frågor hos olika konsultfirmor. 

Kodifiering  Personalisering 

Tillhandahålla högkvalitativa, pålitliga 
och snabba informationssystems-

implementationer genom att återan-
vända kodad kunskap. 

Affärsmodell 

Tillhandahålla kreativa, analytiskt 
rigorösa råd på strategiska problem 
genom att kanalisera individuell ex-

pertis. 

Investera en gång i en kunskapstill-
gång; återanvänd många gånger. 

Använd stora team med hög kvot 
juniora/seniora konsulter. 

Fokus på att generera stora intäkter. 

Ekonomisk modell 

Ta ut höga avgifter för skräddarsydda 
lösningar. 

Använd små team med låg kvot ju-
niora/seniora konsulter. 

Fokus på hög vinstmarginal. 
Person-till-dokument 

Utveckla ett elektroniskt dokument-
hanteringssystem som kodar, lagrar, 

sprider och möjliggör återanvändning 
av kunskap. 

Kunskapsstyrnings-
strategi 

Person-till-person 
Utveckla nätverk för att koppla 

samman individer så att tyst kunskap 
kan delas. 

Investera mycket i IT: målet är att 
koppla samman individer med återan-

vändbar kodad kunskap. 
IT 

Investera måttligt i IT: målet är att 
möjliggöra konversationer och utby-

tet av tyst kunskap. 
Anställ individer som lämpar sig till att 
återanvända kunskap och implemen-

tera lösningar, ’implementerare’. 
Utbilda individer i grupp och genom 

datorbaserade kurser. 
Belöna individer för användning av 
och bidrag till dokumentdatabaser. 

HR 

Anställ högutbildade problemlös-
ningsinriktade individer, ”uppfin-

nare”. 
Utbilda individer genom mentorskap. 
Belöna anställda för utbyte av kun-

skap direkt med andra. 

Tabell 2: Hur konsultfirmor styr sin kunskap enligt kodifiering respektive personalisering 
(Hansen, Nohria, & Tierney, 1999). 

Kodifiering 

Kodifieringsstrategin har enligt författarna ett stort IT- och datorfokus. Kunskap kodas, lagras i databaser, 

och tillgängliggörs för samtliga inom företaget. Kodifiering sker enligt författarna genom en ”person-till-

dokument”-process där kunskap extraheras från skaparen, görs oberoende av den personen, för att sedan 

kunna återanvändas till olika applikationer. Resulterande dokumentation kan exempelvis bestå av intervju-

guider, arbetsscheman, eller marknadsanalyser. Tanken är att tillgängliggörande av kunskapen för hela 

organisationen ska gör det möjligt att skala upp kunskapen, återanvända den, och på så vis åstadkomma 

tillväxt. Strategin kräver dock en omfattande koordinering och författarna exemplifierar med att en stor 

internationell konsultfirma hade ett kunskapscenter med 250 anställda med uppgift att samla in, kategori-

sera och tillgängliggöra information och kunskap på elektronisk väg. Dessutom hade avdelningar runtom i 

företaget anställda dedikerade till att koda och lagra dokument. (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999) 
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Personalisering 

Personaliseringsstrategin har ett stort fokus på individen och kunskap är tätt knuten till personen som 

skapat den, och utbyte av kunskap sker till största delen ansikte-mot-ansikte. I ett företag med denna stra-

tegi, vilka bland annat inkluderar många av de stora strategikonsultfirmorna, är IT och datorers viktigaste 

roll att kommunicera kunskap istället för att lagra den. Istället för IT spelar dialoger och brainstormingak-

tiviteter en viktig roll för att sprida kunskap som varken har eller kanske ens kan kodas till dokument. 

Dessa dialoger och diskussioner leder till en djup förståelse kring problemen konsulterna arbetar med att 

lösa. Vidare investerar flera av de studerade strategikonsulterna mycket resurser i nätverk genom att upp-

muntra tät telefon-, videokonferens-, och mejlkontakt, men även genom att omplacera individer mellan 

olika kontor, att uppmuntra en öppen och hjälpsam kultur gentemot kollegor och att skapa kataloger över 

experter inom företaget som anställda kan använda sig av. (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999) 

2.2.2 Att välja strategi 
Enligt Hansen, Nohria & Tierney har effektiva företag gjort ett distinkt val mellan de två strategierna, och 

låter den icke-valda endast agera stöd till den primära. Författarna argumenterar för en 80/20-tummregel, 

där den slutgiltiga strategin alltså består till 80 procent av den primärt valda strategin och 20 procent av 

den sekundära. I sin studie fann de exempelvis att en strategikonsultfirma hade svårigheter att implemen-

tera dokumentdrivna system i sin personaliseringsstrategi, eftersom kunderna i slutändan betalade en pre-

mie för skräddarsydda lösningar. En annan firmas experter blev plötsligt överösta med samtal om basala 

frågor, eftersom hänvisning till dokument gjorde att konsulter inte lärde sig hur kunskapen skulle använ-

das när de inte lärde sig direkt av en annan konsult. Ett ytterligare problem författarna identifierade till 

följd av blandstrategier var att företag hade svårt att blanda ’uppfinnare’ och ’implementerare’ i sin perso-

nalstyrka, vilket ledde till utbredda konflikter. (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999) 

Till följd av ovan nämnda problem förespråkar Hansen, Nohria & Tierney (1999) ett tydligt primärt stra-

tegival med komplement av den sekundära strategin, där exempelvis en personaliseringsstrategi komplette-

ras med kodifieringsinslag i form av IT-system som kan ge konsulter bakgrundsinformation på problem 

och leda dem till experter, eller att en kodifieringsstrategi möjliggör att 20 procent av kunskapsutbytet sker 

person-till-person genom att tillhandahålla möten och träffar mellan konsulter och uppmuntra till tät 

kommunikation via mejl eller diskussionsforum.  

Den av Hansen, Nohria & Tierney föreslagna 80/20-fördelningen ifrågasätts dock i senare forskning. 

Exempelvis fann Ambos & Schlegelmilch (2009) i sina intervjuer med 37 representanter från internation-

ella strategi- och verksamhetskonsulter att det snarare rörde sig om en 60/40-fördelning mellan kodifie-

rings- och personaliseringsstrategierna, till fördel för olika strategier hos olika firmor. Vidare presenterar 

Ambos & Schlegelmilch (2009), baserat på sina studier, ett nytt ramverk som beskriver hur de olika strate-

gierna är aktiva i olika skeden av konsulternas arbete, vilket illustreras i Figur 4 nedan, översatt till svenska 

av rapportförfattarna. 
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Figur 4: Kunskapsstyrningsstrategier i konsultfirmornas projektcykel (Ambos & Schlegelmilch, 
2009). 
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2.3 Kunskapsstyrning i konsultfirmor 
Detta teoriavsnitt utgör en fördjupning inom kunskapsstyrningsmekanismer i konsultfirmor. Avsnittet första delar centreras 

kring en studie av två svenska konsultfirmor där centrala mekanismer i lagring och spridning av kunskap undersöktes.  

2.3.1 En fallstudie på kunskapsstyrning och kunskapsutbytesmekanismer 
i svenska konsultfirmor 

Kort introduktion till studien 

Werr (1998) genomförde en studie på två managementkonsultfirmor i olika storlek, aktiva i Sverige, i syfte 

att undersöka hur dessa dels lagrade och överförde kunskap inom organisationen, dels hur olika typer av 

kunskap interagerade i organisationen. Studien fann tre centrala mekanismer i lagringen och spridningen 

av kunskap: 

1. Dokumentation av gamla uppdrag 

2. Individuella konsulters samlade kunskap 

3. Metoder och verktyg. 

Dokumentation av gamla uppdrag 

Dokumentation av gamla uppdrag inkluderade samtlig dokumentation som skapats i samband med ett 

uppdrag, exempelvis projektförslag, processkartor och slutrapporter. Studien visade att konsulterna an-

vände denna dokumentation som sin huvudsakliga källa till information när de tog fram ett nytt projekt-

förslag. Därifrån kunde de hämta exempelvis möjliga lösningar på klientens problem, tidsuppskattningar 

och design av förändringsprocessen. Den stora styrkan i dokumentationen var att den var specifik och 

explicit, vilket gjorde den möjlig att distribuera i datoriserade kunskapssystem. Tack vare att den var speci-

fik var det möjligt att använda gammal dokumentation till nya liknande uppdrag. (Werr, 1998) 

Individuella konsulters samlade kunskap 

En stor del av konsultfirmornas kunskap var lagrad hos individerna och överfördes genom interaktion 

konsulter emellan, främst genom kontakter ansikte mot ansikte. Båda konsultfirmorna nämnde samarbete 

mellan kollegor som den viktigaste källan till lärande. Den större firman arbetade även med ett nätverk av 

experter, vilka hade en viktig uppgift i att samla in andra konsulters erfarenheter och sammanställa dem till 

metoder och verktyg. Att firman var tydligt organiserad efter kompetens underlättade sökande och överfö-

ring av kunskap mellan projektgrupper och kompetensområden. I den mindre firman var de utbytta erfa-

renheterna väldigt specifika och knutna till konkreta pågående eller slutförda projekt. För dem var också 

de delade metoderna, och därigenom terminologin, viktigt för att möjliggöra kommunikation och kun-

skapsöverföring eftersom det gav en struktur till kommunikationen. (Werr, 1998) 

Vikten av ett gemensamt språk lyfts även fram av Garvin (1993). Där konstateras att utbildning i gemen-

samma verktyg och arbetsmodeller resulterade i att det skapades en gemensam terminologi och konsistent, 

systematisk problemlösning i hela organisationen.  

Metoder och verktyg 

Den större firman i studien använde sig av metoder och verktyg med olika detaljnivå och för olika pro-

blem som ett komplement till dokumentation från gamla uppdrag. Konsulterna uppgav dock att de inte 

styrdes strikt av metoder, utan till stor del utgick från sitt eget perspektiv på uppgiften. Därmed verkade de 

ha styrts av sin tysta kunskap. I den mindre firman sågs metoder och verktyg som en viktig kunskapskälla, 

inte minst för nyanställda som snabbt ville sätta sig in i ett nytt ämnesområde. Äldre konsulter uppgav att 
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metoder och verktyg kan vara bra för att fräscha upp minnen från utbildningstillfällen relaterade till dem, 

samt att de fungerar som hjälpmedlen i att säkerställa att inga viktiga uppgifter glöms bort. De metoder 

och verktyg som identifierades i studien var generella, vilket gjorde det möjligt att applicera dem på en 

bred uppsättning problem och uppdrag. Konsulter från båda firmor poängterade dock att generaliteten 

innebar att en översättning och anpassning till det specifika problemet måste genomföras. För denna upp-

gift ansåg konsulterna att erfarenhet och tyst kunskap är avgörande i valet av verktyg för en specifik situat-

ion. Detta yttrade sig även i att betydelsen av metoder och verktyg reducerades i takt med att erfarenheten 

växte, samt att en ökad erfarenhet gjorde det möjligt att vid behov avvika från metoderna. (Werr, 1998) 

Relationen mellan de tre mekanismerna och deras effekt på kunskapsutbyte 

Konsulternas erfarenhet gör det möjligt att översätta kunskap i metoder, verktyg och gamla fall till det pro-

blem de jobbar med, och att sålla från utbudet av aktiviteter i detta material. Metoder och verktyg ger arbetet 

och organisationen ett gemensamt språk, vilket underlättar kommunikation och kunskapsöverföring, samt 

ger struktur åt dokumentation av genomförda uppdrag. Uppdrag genomförda enligt en viss metod genere-

rar liknande dokumentation. Nackdelen är att metoder och verktyg begränsar konsultens agerande, vilket 

reducerar erfarenheten som hen tillskansar sig från uppdraget. Följaktligen begränsas även utvecklingen av 

metoder och verktyg, vilka grundar sig på konsulternas erfarenheter. Gamla uppdrag utgör ett explicit kun-

skapskomplement till erfarenhet, metoder och verktyg i organisationen. Varje dokumenterat uppdrag ut-

gör resultatet av en konsults tysta kunskap. Därför är det möjligt att tillgodogöra sig den tysta kunskapen 

genom att studera flera gamla rapporter av samma konsult. (Werr, 1998) 

Att ta till vara på tyst kunskap från konsulters erfarenhet är en utmaning i byggandet av ett kunskapsdel-

ningssystem. Dels handlar det om att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av den knappa resursen erfa-

renhet, dels att lyckas reducera bristen på erfarenhet och göra den en del av organisationen istället för att 

bara tillhöra individen. (Werr, 1998) 

I fallstudien konstaterades att den större konsultfirman lyckades sprida erfarenhet genom sin hierarkiska 

organisationsstruktur baserat på erfarenhet och fördelade uppgiftsansvaret. När personer med olika erfa-

renhet fick ansvar för olika delar av samma projekt fördes de samman och en plattform för överföring av 

tyst kunskap och erfarenhet genom internalisering skapades. Även firmans mentorskapsprogram utgjorde 

en sådan plattform. Därigenom reducerades bristen på erfarenhet i organisationen genom att de seniora 

konsulternas mentala modeller fördes över till de juniora, samtidigt som konsulter med erfarenhet delege-

rades till uppgifter där de behövdes bäst. I den mindre firman rekryterades generellt personer med tidigare 

erfarenhet, varför behovet av erfarenhetsöverföring var mindre. I det fallet hade samarbete i projekt dock 

en liknande roll i erfarenhetsöverföringen som i den större firman, men den formella strukturen existerade 

inte i den mindre firman. Användandet av gemensamma modeller och ett delat språk uppgavs vara desto 

viktigare. (Werr, 1998) 

2.3.2 Ett ramverk för institutionaliserade respektive individualiserade 
kodifierade och personaliserade kunskapsutbytesmekanismer 

Boh (2007) genomförde en studie på två projektbaserade organisationer, en teknikkonsultfirma och ett 

forskningsintensivt företag. Teknikkonsultfirman hade en global räckvidd, cirka 50 000 anställda och arbe-

tade primärt inom IT och affärssystem. Det forskningsintensiva företaget hade en närvaro nästan helt 

begränsad till USA, cirka 1 000 anställda och bedrev forsknings- och konsultverksamhet inom utbildning, 

hälsa och viss IT. I studien utforskade författaren hur kodifiering och personalisering tar sig uttryck i olika 

kunskapsdelningsmekanismer, och för även in dimensionerna institutionaliserade och individualiserade 
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mekanismer. Individualiserade mekanismer stödjer kunskapsutbyte på individuell nivå och är ofta av ad 

hoc-natur med begränsad räckvidd, medan institutionaliserade mekanismer stödjer kunskapsutbyte på en 

kollektiv nivå genom formella strukturer och rutiner i organisationen med större räckvidd som följd. Boh 

sammanfattar ramverket i en matris med fyra kvadranter (K1-K2) som presenteras i Tabell 3. 

 Individualiserade Institutionaliserade 
Personalisering K1: Individualiserade personaliserings-

mekanismer 
K4: Institutionaliserade personalise-
ringsmekanismer 

Kodifiering K2: Individualiserade kodifieringsmekan-
ismer 

K3: Institutionaliserade kodifierings-
mekanismer 

Tabell 3: Ramverk för kunskapsutbytesmekanismer i projektorganisationer enligt Boh (2007). 

Kvadrant 1 – Individualiserade personaliseringsmekanismer 

Skapar möjlighet för kunskapsutbyte mellan individer på ett informellt ad hoc-vis. Det kan exempelvis 

röra sig om sociala nätverk och enligt Boh kan informell kontakt person-till-person vara en betydande 

mekanism för kunskapsutbyte mellan individer. 

Kvadrant 2 – Individualiserade kodifieringsmekanismer 

Inkluderar exempelvis utbyte av dokument och annat projektrelaterat material på ett informellt vis mellan 

individer. Boh ger som exempel projektplaner, kundpresentationer och ’lessons learned’, vilka enligt hen 

utgör kodifierat intellektuellt kapital i form av upplevelser och kunskap från tidigare projekt och arbets-

uppgifter. 

Kvadrant 3 – Institutionaliserade kodifieringsmekanismer 

Innehåller mekanismer för att dela kodifierad kunskap genom institutionaliserade strukturer och rutiner i 

organisationen. Enligt Boh är den grundläggande målsättningen att fånga in, lagra och sprida specialist-

kunskap och tillgängliggöra den för övriga organisationen och många av de vanligt förekommande IT-

verktygen för kunskapsstyrning hamnar i denna kvadrant. 

Kvadrant 4 – Institutionaliserade personaliseringsmekanismer 

Består av personaliseringsmekanismer för kunskapsutbyte genom institutionaliserade strukturer och ruti-

ner i organisationen. Det kan enligt Boh exempelvis röra sig om rutiner för att möjliggöra kunskapsutbyte 

person-till-person, exempelvis genom samarbete mellan mer och mindre rutinerade anställda, eller genom 

att placera experter i projektgrupper där de under arbetets gång kan dela med sig av sin kunskap. 

2.3.3 Processkostnader och innehållsfördelar 
Powell (2010) gör en liknande kategorisering av kunskapsutbytesmekanismer i en studie på fem manage-

mentkonsultfirmor. Hen delar upp dem i följande kategorier, baserade på om information hittas via sociala 

nätverk (SN) eller kunskapsstyrningsverktyg (KSV), samt om kunskapen överförs via personer (P) eller 

dokument (D): 

 SN-P: Söks via socialt nätverk, överförs via personliga kontakter 

 SN-D: Söks via socialt nätverk, överförs via dokument 

 KSV-P: Söks via kunskapsstyrningsverktyg, överförs via person 

 KSV-D: Söks via kunskapsstyrningsverktyg, överförs via dokument 

Powell (2010) beskriver vidare deras processkostnader i form av sökarbete samt överföringstid och- arbete 

samt även de fördelar de olika mekanismerna för med sig i form av innehållskvalitet och- fräschör. Detta 
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illustreras i Figur 5 och Figur 6 nedan vilka är hämtade från Powell (2010) och av rapportförfattarna över-

satta till svenska.  

 

Figur 5: Processkostnader för kunskapsutbytesmekanismer (Powell, 2010). 

Att kontakta en kollega som är del av ens personliga sociala nätverk tar ingen större tid i anspråk, och då 

personen redan är bekant får sökarbetet anses vara lågt samtidigt som kollegan förmodligen är mer välvil-

ligt inställd till att svara på frågor. Att kontakta en kollega som sedan tidigare inte är personligen bekant 

innebär att ett sökverktyg måste användas, vilket tar tid, och kollegan är förmodligen mindre motiverad till 

att svara på frågor från en obekant person. Att använda sig av ett kunskapsstyrningsverktyg för att hitta 

dokument tar längre tid och kräver mer arbete än att kontakta en kunnig person, då det inte bara handlar 

om att hitta relevanta dokument, men också om att granska dokumenten för att hitta dem med den kvali-

tet och relevans som är nödvändigt. Att söka dokument via ens sociala nätverk är mindre tidskrävande 

både att hitta, men också att granska då det får antas att person som innehar dokumenten redan har 

granskat deras kvalitet och relevans. (Powell, 2010)  

 

Figur 6: Innehållsfördelar för kunskapsutbytesmekanismer (Powell, 2010). 
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Att använda sig av kunskapsstyrningsverktyg förväntas leda till att information, antingen via dokument 

eller genom personer, med högre kvalitet erhålls. Genom att använda sitt sociala nätverk begränsas in-

formationskällorna till personer som redan är bekanta, och att den information som erhålls baseras på att 

den är tillgänglig, snarare än att det är den optimala informationen för tillfället (som kanske finns hos en 

obekant kollega på en annan plats). Information och dokument som ges via personliga kontakter får också 

anses vara fräschare än den som finns i dokumenterad form, eftersom det finns en tröghet i processen att 

via ett kunskapsstyrningssystem skapa dokument. (Powell, 2010) 

2.3.4  Kunskapsstyrningsstrategier och kunskapsstyrningsmekanismer i 
repetitiva respektive unika projekt 

Boh (2007) kartlade genom intervjuer och mötesobservation, med hjälp av ovan beskrivna ramverk, hur 

teknikkonsultfirma respektive det forskningsintensiva företaget arbetade med kunskapsutbyte. Författaren 

fann att institutionaliserade mekanismer, både av personaliserings- och kodifieringsslag, spelade en viktig 

roll i att bygga broar och möjliggöra kunskapsutbyte mellan geografiskt utspridda anställda i teknikkonsult-

firman. Vidare fann hen även att kodifieringsmekanismer var viktiga i genomförandet av repetitiva pro-

jekttyper där innovationsbehovet var lågt i samma firma. Det omvända gällde i det forskningsintensiva 

företaget där närmast samtliga projekt var av unik karaktär och innovationsgraden var hög. Här spelade 

personaliseringsmekanismer en mycket stor roll i kunskapsutbytet, vilket även var sant för de icke-

repetitiva projekt som genomfördes i teknikkonsultfirman. Boh fann därmed stöd för sin hypotes att kodi-

fieringsmekanismer för kunskapsutbyte fungerar bäst i organisationer med projekt av repetitiv natur, me-

dan organisationer som bedriver mer unika projekt har ett större behov av personaliseringsmekanismer. 

(Boh, 2007)   
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2.4 Faktorer och verktygs roll i kunskapsutbyte, samt insamling 

och implementering av best practices 
I detta avsnitt introduceras en övergripande modell för spridning av kunskap och best practices. Dessutom ges en beskrivning 

av vad som utgör en best practice, kombinerat med exempel på hur företag har valt att alternativt benämna best practices. 

Till modellen kopplas även en rad möjliggörande faktorer där en fördjupning av dess innebörd och påverkan på kunskaps- 

och best practicespridning görs. Vidare presenteras de faser en organisation går igenom i sin spridning av best practices och 

avsnittet avslutas med projektstyrningsmodellens och ledarskapets roll i kunskapsspridning. 

2.4.1 Vad är en best practice? 
O’Dell & Grayson (1998) definierar best practices som metoder som har visat sig vara framgångsrika i 

andra situationer och som kan appliceras på en ny situation. I sin studie, som grundar sig på data från 70 

organisationer som deltagit i American Productivity & Quality Centers (APQC) Consortium Benchmar-

king Studies 1996, -97 och 98, fann de en samstämmighet kring att systematisk spridning av best practices 

är det snabbaste, kraftfullaste och mest effektiva sättet för företag att hantera sina kunskapstillgångar. 

Författarna diskuterar också komplikationen i att benämna en metod ’bäst’, då ordet är starkt laddat och 

kan leda till bristande trovärdighet om metoden inte verkligen har demonstrerat sin nytta på flera platser i 

företaget. De beskriver därför två bra sätt att definiera en best practice, hämtade från oljeföretaget Chev-

ron och elektroniktillverkaren AMP. 

AMP döpte om best practices till ’successfully demonstrated practices, SDPs’ (framgångsrikt bevisade 

metoder) och satte upp tre centrala frågeställningar: 

1. Har SDPn resulterat i mätbara förbättringar för organisationen? 

2. Har SDPn blivit erkänd av interna och externa experter eller källor? 

3. Har SDPn blivit erkänd genom företagsutvärderingar och revisioner? 

Chevron valde en bred definition och kombinerade den med fyra nivåer av best practices. Definitionen 

löd (översatt av författaren): ”Alla metoder, kunskap, know-how, eller erfarenhet som har visat sig värdefull eller effek-

tiv inom en organisation, som skulle kunna appliceras på andra organisationer.”  (O'Dell & Grayson, 1998, s. 13) De 

fyra nivåerna av best practices var: 

1. Bra idé – Obevisad och ej stödd av data, men verkar intuitivt bra. Skulle kunna ha en positiv på-

verkan på affärsresultat. Kräver ytterligare analys. 

2. Bra metod – Teknik, metod eller process som har implementerats och förbättrat affärsresultaten i 

en organisation. Har stöd av insamlad data i organisationen. En begränsad mängd jämförelsedata 

finns från andra organisationer. Är en kandidat för applikation på andra platser i organisationen. 

3. Lokal best practice – En bra metod som har konstaterats vara det bästa tillvägagångssättet i alla el-

ler en stor del av organisationen, baserat på analys av processdata. Analysen inkluderar studier av 

liknande metoder utanför Chevron. Metoden är applicerbar på de flesta eller alla delar av organi-

sationen och kan vara applicerbar på andra av Chevrons organisationer. 

4. Industriell best practice – En metod som har konstaterats vara det bästa tillvägagångssättet i alla 

eller en stor del av organisationen. Slutsatsen baseras på både intern och extern benchmarking. 

Extern benchmarking har inte endast utförts på organisationens industri. Metoden kan vara appli-

cerbar på andra av Chevrons organisationer. 
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Chevron nyttjade även en online-tjänst där den som bidrog med en best practice även ansvarade för om 

den ska delas med andra, samt att placera den under lämplig kategori. (O'Dell & Grayson, 1998) 

2.4.2 Överföring av kunskap och spridning av best practices 
Enligt O’Dell & Grayson (1998) är nyckeln till ett fungerande arbete med spridning av best practices att 

angripa det som ett regelrätt förändringsarbete, med samma strukturerade arbete kring planering, design 

och implementation. Dessa aktiviteter kretsar sedan kring företagets värdepropostition, vilka utgör en 

karta och målbild för hur kunskapsspridning ska skapa värde för kunderna. Slutligen existerar fyra möjlig-

görare för spridningar av best practices såväl som framgångsrik kunskapsöverföring (eng. ’enablers’) i 

form av infrastruktur, kultur, teknologi och mätningar, de externa pilarna i Figur 7. 

 

Figur 7: O'Dell & Graysons modell för överföring av best practices. (O'Dell & Grayson, 1998). 

Processens faser 

1. I planeringsfasen genomförs en utvärdering av verksamheten. ”Vart står vi idag?” ”Vart vill vi 

komma?” Den senare frågan bör besvaras med en lista på de värdepropositioner som ska erbju-

das.  

2. Designfasen definierar roller och krav, både på människor och på teknologi. Fasen identifierar 

även viktiga parametrar i anpassningen till organisationsstrukturen och mätsystem som används.  

3. Implementeringsfasen genomförs ofta inom ramen för ett pilotprogram i syfte att utvärdera de 

nya idéernas funktionalitet och avslöja vad som fungerar bra respektive mindre bra. Dessutom är 

ett framgångsrikt pilotprogram en viktig komponent i det fortsatta byggandet av entusiasm för 

idén runtom i organisationen. 

4. Slutligen skalas pilotprojektet upp på hela organisationen. (O'Dell & Grayson, 1998) 
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Kulturen som möjliggörare 

Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) fann i sin studie av spanska konsultföretag på att det existerar 

tekniska, strategiska och kulturella kritiska framgångsfaktorer för kunskapsstyrning i en organisation. Den 

kulturella faktorn härledde de till tre underfaktorer: 

1. Basvärden – tillit, transparens och ärlighet. 

2. Samarbete och professionalism. 

3. Flexibilitet och engagemang. 

Basvärdena utgör grunden i en företagskultur som uppmuntrar till kunskaps- och informationsspridning, 

samt även individuellt lärande. Samarbete och professionalism blir viktigt i konsultfirmor, vars affärsidé är 

att bidra med kunskap och samlad erfarenhet. Samarbete möjliggör även ett aktivt kunskapsutbyte konsul-

ter emellan och skapar ett naturligt kunskapsutbyte. Vidare är engagemang en avgörande faktor för hur 

flexibel en organisation kan vara. En samexistens mellan dessa faktorer är ett måste för att en organisation 

ska kunna säga sig ha en stor potential för lärande och tillväxt, samt vara baserad på kunskap. (Mas-

Machuca & Martínez Costa, 2012) 

Akhavan, Jafari & Fathian (2006) noterar i sin tvååriga (2003-2005) studie av företag i implementationsfa-

sen av kunskapsstyrningsinitiativ att de flesta processerna relaterade till kunskap till stor del är frivilliga 

och personliga. Enligt dem ställer detta krav på att organisationskulturen, utöver faktorerna som nämnts 

av Mas-Machuca & Martínez Costa (2012), skapar motivation, tillhörighetskänsla och egenbestämmande 

för att kunskapsdelning ska ta fart. Akhavan, Jafari & Fathian (2006) nämner även att organisationen ska 

visa uppskattning för individers kunskap och hur de applicerar den i sitt arbete. 

O’Dell & Grayson (1998) instämmer i kören som predikar för kulturens inverkan på grundläggande värde-

ringar och beteenden, för samarbete och att skapa naturliga mötesplatser för anställda, samt mot kulturer 

där hemlighållande av kunskap och information skapar makt hos individer. Författarna konstaterar att 

kulturen, på grund av dess djupa ursprung i delad historia, erfarenheter och dolda förväntningar, är den 

mest utmanande och kritiska av de fyra möjliggörarna att arbeta med.  

Infrastruktur som möjliggörare 

Infrastrukturen i kunskapsstyrning består av en mikrostruktur och en makrostruktur (eng. ’super 

structure’). Tillsammans utgör de företagets mekanismer riktade specifikt mot spridningen av best 

practices. Det kan röra sig om teknik (vilket diskuteras närmare i nästa avsnitt), arbetsrutiner och nätverk 

av människor, men även aspekter av organisationsstrukturen såsom roller. Till mikrostrukturen hör de 

individer som arbetar aktivt med kunskapsspridning och de roller och nätverk de är organiserade i. Makro-

strukturen är den mer formella organisationen, exempelvis i form av en kunskaps- eller lärandechef med 

rapporteringsansvar till ledningen. Slutligen utgör även budgetering och implementering en viktig kompo-

nent i infrastrukturen genom att de väver in kunskapsstyrningen i resten av organisationen. (O'Dell & 

Grayson, 1998) 

På mikrostrukturnivå poängterar Disterer (2002) att en organisation måste ta fram projektfaser, arbetspa-

ket och rutiner anpassade för att identifiera samt fånga in kunskap och erfarenheter. Sådan tid dedikerad åt 

lärande blir ännu produktivare om de anställda har utbildats i exempelvis brainstorming, erfarenhetsutvär-

dering och problemlösning (Garvin, 1993). 

Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) berör i sin strategiska kritiska framgångsfaktor det som O’Dell & 

Grayson (1998) kategoriserar som infrastruktur, vilka i korthet innebär att det i företaget existerar led-
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ningsstöd, en passande organisatorisk struktur, incitament för kunskapsdelning och en strategisk förank-

ring av kunskapsstyrningen (Mas-Machuca & Martínez Costa, 2012). Andra författare förtydligar att alla 

program och all planering i ett företag kräver ledningsstöd för att lyckas, därmed även kunskapsstyrning 

(Akhavan, Jafari, & Fathian, 2006). Strategier för lärande är även en viktig framgångsfaktor för att genom-

gripande förändringsprojekt ska uppnå mer än en lokal spridning i organisationer (Garvin, 1993). 

Tekniken som möjliggörare 

Enligt Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) har den tekniska kritiska framgångsfaktorn sin tyngdpunkt i 

behovet av att integrera kunskapsstyrningen i organisationens processer och mäta effekterna av kunskaps-

styrningen. O’Dell & Grayson (1998) instämmer i att den tekniska faktorn är viktig och benämner relat-

ionen mellan kunskapsstyrning och teknik som synergistiskt, vilket även indikeras i avsnitt 2.2 om kun-

skapsstyrningsstrategierna kodifiering och personalisering.  

En av teknikens och ITs stora utmaningar i applikationen på kunskapsstyrning är den mängd av och has-

tighet på information ett IT system kan ge upphov till, vilket i värsta fall riskerar att dränka en organisation 

i informationsflödet och ge upphov till en organisatorisk förlamning. En ytterligare IT-relaterad utmaning 

är det faktum att systemet inte nödvändigtvis kopplar ihop människor endast genom att göra kopplingarna 

möjliga. För mycket av fel sorts teknik kan till och med skada snarare än hjälpa kunskapsstyrningsarbetet. 

En grundläggande framgångsfaktor är att säkerställa en enhetlig teknisk arkitektur i företaget, annars riske-

rar företaget stora problem i uppskalningen av lösningen samt i integrationen mellan de olika systemen.  

(O'Dell & Grayson, 1998) 

Enligt Cook & Cook (2004) måste innehållet i kunskapsstyrningssystemet uppdateras och rensas kontinu-

erligt, annars riskerar överflöd av information att göra systemet oöverskådligt för användarna. Gammal 

information måste användas och relateras till nuvarande problem och aktiviteter för att ha en betydelse 

(Starbuck, 1992). Eftersom kunskap är en organisations viktigaste egendomar är just möjligheten att på ett 

korrekt och robust sätt spara och bevara kunskap en av de viktigaste egenskaperna i ett kunskapsstyr-

ningssystem (Akhavan, Jafari, & Fathian, 2006). 

Vidare måste företag enligt O’Dell & Grayson (1998) vara försiktiga att inte blanda ihop och likställa data-

baser med kunskapsstyrning. Författarna ger två tumregler för IT-systemens begränsningar inom kun-

skapsstyrning. 

1. Ju värdefullare information, desto mindre sofistikerad teknologi krävs för att stödja den  

2. Tyst kunskap delas genom människor, explicit kunskap kan delas genom maskiner 

Ett avancerat IT-system är därför ingen garanti för att värdefull kunskap samlas in och delas i organisat-

ionen. Databaser och avancerade datainsamlingsverktyg kan vara väldigt avancerade, men data i sig själv är 

lågvärdigt och innehåller i sig självt ingen kunskap.  (O'Dell & Grayson, 1998) 

Mätningar som möjliggörare 

O’Dell & Grayson (1998) tror att en av nycklarna till ett långsiktigt lyckat och hållbart kunskapsutbyte är 

mätningar. De påpekar att en organisations ledning sannolikt kommer dra sig för att investera i kunskaps-

utbyte om inte påtagliga och kvantifierbara resultat uppvisas. Många ledningar drivs av att maximera av-

kastningen på investeringar och därför kräver att dels kunna mäta den grundläggande investeringen, dels 

att kunna mäta resultaten från investeringen. Samtidigt kan mätbara resultat som indikerar framgångsrikt 

arbete med kunskapsstyrning motivera även de anställda och inte bara ledningen. (O'Dell & Grayson, 

1998) 
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Susan Hanley, en fristående konsult inom webbportaler och kunskapsstyrning åt bland andra flera Fortune 

500-företag, går i en artikel i Business Information Review djupare in på problematiken med att mäta kun-

skapsstyrningsinsatser genom att peka ut att de skiljer sig från investeringar i andra affärslösningar. Dels 

adresserar kunskapsstyrningsinsatser svårkvantifierbara organisationsmål och svårmätbara resultat, såsom 

tillvaratagande av organisatorisk kunskap. Dels är det svårt att tvinga personal att använda sig av kun-

skapsstyrningslösningen, och ett begränsat användande försvårar mätningen av dess värde. (Hanley, 2014) 

Ett möjligt sätt att angripa mätningen av kunskapsutbyte är ”Förstå först; mät därefter” (O'Dell & Grayson, 

1998, s. 130). Författarna redogör för två grupper med olika inställning till mätning av kunskapsspridning: 

Vårdare respektive Kvantifierare. Vårdarna anser att kunskapsstyrning och kunskapsutbyte ännu är omogna 

processer som bör studeras ytterligare innan en tillräcklig förståelse att grunda mätningar på existerar. 

Mätningar kan enligt vårdare vara förtida och potentiellt missledande. Kvantifierare grundar sig istället på 

mätningars generella vikt i syfte att förstå och skapa legitimitet kring en investering. Med angreppssättet 

”Förstå först; mät därefter” ställer sig O’Dell & Grayson (1998) i ett gränsland av de två gruppernas värde-

ringar och poängterar vikten av vilken sorts mätningar som ska utföras, och till vilket syfte.  

Hanley (2014) nämner också det kvantitativa sättet att angripa mätningar, men även ett kvalitativt an-

greppssätt. Kvalitativa mätningar fokuserar enligt författaren på mjuka data, det vill säga berättelse, anek-

doter och framtida scenarion, vilka kan vara speciellt kraftfulla då det är svårt att ta fram kvantitativa mäte-

tal.  

Angreppssätt och möjliga mätetal 

O’Dell & Grayson (1998) förespråkar fokus på kunskapens effekt på företaget snarare än att försöka mäta 

storleken på kunskapskapitalet. Hanley (2014) påpekar i linje med föregående att mätningar av effekt på 

företaget och affärsverksamheten är den enda hållbara mätningen av en kunskapsstyrningsinsats värde. De 

företag O’Dell & Grayson (1998) studerat rapporterar att kunskapsstyrningsinsatser är kopplade till af-

färsmål- och behov, vilket gör att mätningarna fokuserar på process- och projektresultat. De listar följande 

vanliga resultat bland företagen: 

 Tillväxt 

 Processförbättringar 

 Ökad kundnöjdhet 

Dessa process- och projektresultat utgör ett slags proxyresultat av kunskapsstyrningsinsatserna. (O'Dell & 

Grayson, 1998) 

Ett annat angreppssätt är enligt O’Dell & Grayson att fokusera på att mäta hur frekvent anställda nyttjar 

eller bidrar till de mekanismer för kunskapsspridning organisationen har instiftat. Därmed menar förfat-

tarna att organisationen kan skapa sig en bild av hur och i vilken utsträckning verktyg används. Författarna 

påpekar dock att dessa mätningar inte ger några indikationer om de resultat verktygen bidrar med, utan 

endast information om tillgänglighet, användande och materialets kvalitet. Författarna listar följande van-

liga aktivitetsmätningar: 

 Användarnas betyg på effektivitet 

 Antal träffar 

 Deltagarandel 

 Bidragsfrekvens 
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 Användarfrekvens 

Aktivitetsmätningar så som antal träffar, eller alternativt antal sökningar som inte genererar några träffar, 

utgör proxyresultat för det värde kunskapsstyrningsinsatserna skapar, eftersom om anställda erhåller rele-

vanta resultat i sina sökningar bör lösningen skapa värde (Hanley, 2014). 

Den bästa helhetsbilden erhålls när organisationen är mogen nog att kombinera process- och projektresul-

tat med aktivitetsmätningar, vilket skapar en god helhetsbild av hur organisationen presterar (O'Dell & 

Grayson, 1998). Hanley (2014) förespråkar å sin sida en kombination av kvantitativa och kvalitativa mät-

ningar, där de kvalitativa mätningarna ger en viktig kontext och mening åt kvantitativa resultat. 

Slutligen lyfter O’Dell & Grayson fram en värdeindikator i form av CONK: The Cost of Not Knowing, fritt 

översatt: Kostnaden av att Inte Veta, KIV. KIV indikerar kostnader som uppstår på grund av avsaknad av 

kunskapsstyrning snarare än resultat av kunskapsstyrning, exempelvis på grund av att kunskap finns hos 

personer på en plats i organisationen, men inte förmedlas till andra i organisationen, vilket resulterar att 

misstag eller fel uppstår flera gånger. Detta trots att organisationen som helhet besitter kompetensen och 

kunskapen att undvika problemet. (O'Dell & Grayson, 1998) 

2.4.3 Hur ska kunskapsutbyte belönas? 
Belöningens roll i kunskapsstyrning har studerats i tre stora studier av American Productivity & Quality 

Center med slutsatsen att artificiella (materiella, monetära) belöningar är effektlösa såvida inte delningen av 

kunskap i sig är belönande, firas och stöds av kulturen. Det finns till och med en risk att artificiella belö-

ningar triggar cynism bland de anställda. (O'Dell & Grayson, 1998) 

O’Dell & Grayson föreslår istället att ett bra kunskapsspridningssystem erbjuder inbyggda belöningar, 

exempelvis i form av att användarna tack vare systemet snabbare och lättare kan genomföra sitt jobb och 

uppnå mål i arbetet, eller att de genom systemet erhåller erkännande för sina bidrag från jämlikar. Förfat-

tarna drar slutsatsen att om systemet hjälper individer att utföra sitt jobb, kommer de att dela kunskap. Ett 

väl utformat system ska även kompletteras med både kollektivt och individuellt erkännande av individers 

kunskap och expertis. Många organisationer är duktiga på att ge erkännande på individuell nivå, men bris-

ter på kollektiv nivå. Författarna föreslår att företag bör hålla event där personer och organisationer som 

tagit ett stort ansvar för kunskapsdelning, både genom att ta emot och dela kunskap, uppmärksammas och 

belönas inför samtliga. Detta utgör en tydlig markering av vikten ledningen fäster vid kunskapsdelning och 

uppmuntrar andra att bidra till processen. (O'Dell & Grayson, 1998) 
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2.5 Teoretisk sammanfattning 
Följande avsnitt sammanfattar den teoretiska referensramen och lyfter fram den teori som kommer visa sig mest central i 

rapportens analysavsnitt. 

2.5.1 Kunskap och organisatorisk kunskapsstyrning 
Den teoretiska referensramen inleddes med en diskussion kring varför kunskapsstyrning kan vara viktigt 

för en organisation. Ambos & Schlegelmilch (2009) identifierade att kunskapsstyrnings fördelar kan kate-

goriseras som system- och personbaserade, samt både leda till förbättring av existerande konsultarbete och 

nya sätt att utföra konsultarbetet på.  

Vidare undersöktes olika typer av kunskap och hur kunskap kan konverteras mellan implicit och explicit. 

Nonaka (1994) redogör för konverteringsformerna socialisering, kombination, externalisering och interna-

lisering. Konverteringsformerna kompletteras med fördjupande insikter från Dalkir (2005). Nonaka (1994) 

diskuterar även hur kunskapsstyrningsorganisationen kan utformas för att möjliggöra samtliga konverte-

ringsformer och förespråkar en ”middle-up-down”-modell där mellancheferna i en organisation får ett 

stort ansvar för att leda det kreativa arbetet. Enligt författaren är mellancheferna lämpliga att centrera 

processen kring eftersom de kan uppfatta och förmedla information från både högre och lägre nivåer av 

organisationens hierarki. 

Som nämndes i inledningen är den projektbaserade organisationen en vanlig organisationsform hos kon-

sultfirmor. Organisationsformen innebär dock enligt Hobday (2000) flera utmaningar kring koordinering 

av processer, resurser och färdigheter i organisationen, exempelvis på grund av att strukturer och incita-

ment för hur lärande och kommunikation ska koordineras och spridas vanligtvis saknas. Garvin (1993) 

påpekar att uppgifter i projektorganisationer ofta genomförs under snäva tids- och budgetbegränsningar, 

vilket även Starbuck (1992) fann gäller i konsultfirmor där pressen att fakturera tid till kund är stor. Enligt 

Ajmal & Koskinen (2008) krävs det att projekt åsidosätter tid och resurser specifikt till kunskapsdoku-

mentation för att det inte ska bli nedprioriterat, liknande hur Cook & Cook (2004) argumenterar för att 

anställda måste ges tid, utrymme och möjlighet att dela kunskap. 

Vidare anser Ajmal & Koskinen (2008) att ledarskapet har en viktig inverkan på kunskapsskapandet i en 

projektorganisation och att det exempelvis spelar en avgörande roll för motivationen bland de anställda att 

arbeta med kunskapsskapande. Författarna argumenterar för att bristande ledarskap leder till att individer 

inte ser egennyttan i att lägga tid på arbete med kunskap och erfarenheter, trots att organisationen har 

mycket att vinna på det.  

Slutligen lyfter Disterer (2002) fram problem i att kunskap och erfarenheter från projekt ofta hänvisas till 

dokumentation, vilket leder till att endast projektresultaten och inte de bakomliggande processerna disku-

teras. Daft & Lengel (1984) presenterade MRT som ett koncept för hur behovet av varierande informat-

ionsmängd kan hanteras, och diskuterar olika mediums informationsfyllighet. Enligt författare krävs att 

mer komplicerade problem och innehåll kommuniceras via medium med hög fyllighet, exempelvis ansikte-

till-ansikte, medan ren information kan använda medier med låg fyllighet såsom dokumentation. I en stu-

die av arbetsgruppers kommunikation fann Schenkel (2004) att tillgång till fylliga medier är en grundförut-

sättning för lärande.  

2.5.2 Strategier för kunskapsstyrning 
Hansen, Nohria & Tierney (1999) presenterade två strategier för kunskapsstyrning: kodifiering respektive 

personalisering. Enligt författarna fokuserar kodifiering på kunskapsspridning genom dokumentation 
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medan personalisering fokuserar på kunskapsspridning genom person-till-person-kontakt. Författarna 

rekommenderade att företag väljer att sträva efter en 80/20-fördelning mellan strategierna, där den pri-

märt valda strategin stöds av inslag ifrån den sekundära. En senare studie med fokus på konsultfirmor av 

Ambos & Schlegelmilch (2009) argumenterar för en blandstrategi som ligger närmare en 60/40-fördelning 

mellan strategierna, baserad på fynden i sin studie. 

2.5.3 Kunskapsstyrning i konsultfirmor 
Werr (1998) presenterade från sin studie på två svenska managementkonsultfirmor tre viktiga kunskapsut-

bytesmekanismer och dess samspel med varandra: dokumentation av gamla uppdrag, individuella konsul-

ters samlade kunskap, samt metoder och verktyg. Författaren fann att dokumentation av gamla uppdrag 

ofta användes för att finna lösningar på problem och förslag på design av processer i pågående projekt. 

Cook & Cook (2004) menar i sin tur att dokumentation har potentialen att sprida kunskap genom att kun-

skapen dokumenteras i mönster. Metoder och verktyg var enligt Werr (1998) viktiga för juniora och nyan-

ställda konsulter när de behövde sätta sig in i ett nytt ämnesområde, medan seniora konsulter ansåg att de 

främst var nyttiga som uppfräschningar och att metoder och verktyg i takt med stigande erfarenhet spe-

lade en mindre roll i konsulternas arbete.   

Konsulternas samlade kunskap spreds i den större firman i Werrs (1998) studie bland annat genom att 

organisera nätverk av experter för konsulter att kontakta vid behov. Författaren fann även att den större 

firmans hierarkiska struktur gjorde att den begränsade mängden seniora konsulter med stor erfarenhet 

kunde utnyttjas mest effektivt. Den mindre konsultfirman förlitade sig enligt författaren i större utsträck-

ning på lärande ute i projekten.  

Boh (2007) knyter an kunskapsstyrningsstrategierna till kunskapsutbytesmekanismer i en konsultfirma och 

ett forskningsintensivt företag. Författaren använder sig av de två strategierna tillsammans med begreppen 

individualiserade respektive institutionaliserade mekanismer för att skapa ett ramverk att klassificera kun-

skapsutbytesmekanismerna utifrån. Institutionaliserade mekanismer stödjer enligt författaren kunskapsut-

byte på kollektiv nivå med hjälp av strukturer och rutiner, medan individualiserade mekanismer stödjer 

kunskapsutbyte på individuell nivå genom mekanismer av ad hoc-natur. 

Även Powell (2010) kategoriserar kunskapsutbytesmekanismer, men istället utifrån dess processkostnader 

(sökarbete respektive överföringstid och -arbete) och innehållsfördelar (kvalitet respektive fräschör). För-

fattaren gör även skillnad på om kunskapen hittas via sociala nätverk eller kunskapsstyrningsverktyg och 

om den överförs via personer eller dokument.  

Slutligen undersökte Boh (2007) i sin studie även vilken kunskapsstyrningsstrategi som lämpar sig i unika 

respektive repetitiva projekt och fann att kodifiering lämpar sig bäst vid repetitiva projekt, medan person-

alisering är viktigt i unika, komplexa projekt. 

2.5.4 Faktorers och verktygs roll i kunskapsutbyte, samt best practices 
Enligt O’Dell & Grayson (1998) kan det innebära komplikationer att benämna en best practice som ’best’ 

och föreslår därför att företag använder sig av system för att klassificera best practices på olika nivåer och 

tydligt definiera vad som utgör en best practice för just sin organisation. Enligt författarna är arbetet med 

spridning och implementering av best practices en process som bör angripas som ett regelrätt förändrings-

arbete och därmed ta hänsyn till de kringliggande faktorerna kultur, infrastruktur, teknik och mätningar. 

Kultur presenteras även som en framgångsfaktor av Mas-Machuca & Martínez Costa (2012), vilka vidare 

härledde den kulturella faktorn till underfaktorerna basvärden (tillit, transparens, ärlighet), samarbete och 
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professionalism, samt flexibilitet och engagemang. Infrastrukturen omfattar enligt O’Dell & Grayson 

(1998) bland annat organisatoriska roller, de individer som arbetar med kunskapsspridning, samt budgete-

ring. Disterer (2002) diskuterar även vikten av att ta fram projektfaser, arbetspaket och rutiner kring kun-

skapsinsamling. Även Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) berör infrastrukturen under sin strategiska 

framgångsfaktor för kunskapsstyrning, och argumenterar för att det i företaget måste existera lednings-

stöd, en passande organisatorisk struktur och incitament för kunskapsdelning. Författarna diskuterar vi-

dare teknikens roll i kunskapsstyrning och anser att den är viktig i syfte att integrera kunskapsstyrning i 

organisationens processer, samt att möjliggöra mätningar. Enligt Cook & Cook (2004) måste ett tekniskt 

kunskapsstyrningssystem kontinuerligt uppdateras och rensas för att inte dränka användarna i oöverskåd-

lig information. O’Dell & Grayson (1998) varnar även för att likställa databaser med kunskapsstyrning. 

Slutligen diskuterar författarna mätningars roll på kunskapsstyrning och spridning av best practices, där de 

anser att mätningar är en av nycklarna till långsiktigt framgångsrikt kunskapsutbyte. Enligt dem är mät-

ningar lika viktiga i syfte att bekräfta resultat för ledningen som att motivera anställda att fortsätta arbetet.  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens upplägg och utformning. Exempelvis behandlas arbetsflödet, hur relevant teori har efter-

sökts, hur empiriinsamlingen och valet av studerat företag och respondenter har gått till. Avsnittet avslutas med en metodkri-

tik där den valda metodens svagheter och alternativa metoder, samt arbetets etiska aspekter diskuteras. 

3.1 Upplägg 
Studien startade med en kort förstudie där ett antal frågeställningar identifierades. Därefter följde en litte-

raturstudie, vilken inleddes med en övergripande sökning bland akademiska artiklar för att öka författarnas 

kunskap om berörda ämnesområden. Därigenom kontrollerades även att lämplig referenslitteratur fanns 

tillgänglig. Litteratursökningen syftade till att skapa en teoretisk referensram som lämpade sig för att analy-

sera studiens empiriska del och besvara frågeställningarna, samt till att skapa ytterligare djup i den empi-

riska studien.  

När den teoretiska referensramen huvudsakligen var färdigställd genomfördes den första delen av den 

empiriska studien i form av en intervjustudie. Löpande under intervjustudien upptäcktes mindre luckor i 

den teoretiska referensramen, vilken därför kompletterades där så behövdes. På samma sätt kunde den 

teoretiska referensramen användas som stöd under intervjuserien och hjälpa oss att identifiera områden 

där den empiriska studien behövde kompletteras eller fördjupas. 

Efter intervjuseriens avslutande inleddes arbetet med analysen som mynnade ut i att studiens frågeställ-

ningar kunde besvaras. Under denna period genomfördes även en explorativ enkätundersökning i syfte att 

undersöka om resultaten från intervjuerna var generaliserbara på en större del av företagets anställda. Pro-

cessen illustreras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8: Studiens arbetsflöde. 
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3.2 Teori 
Enligt Backman (2008) syftar den teoretiska studien till att ligga till grund för rapportens problemställning 

genom att identifiera luckor i tidigare studerade ämnen och på så sätt öka problemställningens relevans. 

Litteraturstudien kan också fungera som bas för val av undersökningsmetod genom att studera hur studier 

inom liknande ämnen tidigare har genomförts (Backman, 2008). Syftet med denna rapport har sitt ur-

sprung i ett problem som det studerade företaget har, och kan således klassas som en induktiv studie 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

Det teoretiska materialet i denna rapport är främst hämtat från vetenskapliga artiklar. Vid insamlingen har 

Linköpings Universitets bibliotekstjänst använts för att få åtkomst till databaser med artiklar, och sökord 

som använts har varit ’knowledge transfer’, ’knowledge management’, ’organizational learning’, ’project 

management models’, ’project management systems’. Vissa av ovan nämnda sökord eller ämnesområden 

har under arbetets gång visat sig hamna utanför de slutliga avgränsningarna och kommer därför inte att 

återfinnas senare i rapporten. I flera fall har akademiska artiklars referenslistor varit till stor hjälp i sök-

ningen, både för att finna nya ämnesområden och för att spåra originalkällor. Artiklarna har i de flesta fall 

varit skrivna på engelska, varpå innehållet har översatts till svenska. I detta moment finns en risk att 

material tolkas felaktigt. Av denna anledning har översättningarna kontrollerats av en person som inte 

själv varit delaktig i översättningen. Böcker har också använts vid insamlingen av teorier, där vi letat efter 

titlar som behandlat ’learning organizations’, ’knowledge management’ och ’project management’. Littera-

turstudien har primärt gjorts i arbetets inledande skede, men har reviderats och kompletterats under arbe-

tets gång. 

3.2.1 Källkritik 
I denna rapport förekommer hänvisningar till teorier som i vissa fall författades för 30 år sedan. Att an-

vända sig av gamla källor kan innebära att de inte ger en rättvisande bild av ämnet, då senare forskning kan 

ha skapat nya perspektiv eller i vissa fall motbevisat de äldre teorierna. De äldre källor som använts i denna 

rapport har valts ut då de frekvent refererats till i betydligt nyare artiklar som i första hand har letats upp, 

och vi har då valt att gå till originalkällan istället. De äldre källorna anses därför fortfarande ha relevans, då 

de förekommer även i mer sentida forskning. 

3.3 Empiri 
Den empiriska studien är kvalitativ till sin natur, och bygger på en intervjustudie kompletterad av en ex-

plorativ enkätstudie. Backman (2008) beskriver det kvalitativa perspektivet som subjektivt, där det studeras 

hur människan uppfattar sin situation och den omgivande verkligheten. Vidare gjordes den empiriska 

studien i form av en explorativ fallstudie, något som Backman (2008) beskriver som att ett fenomen un-

dersöks i sin realistiska kontext i syfte att förklara och undersöka detta fenomen snarare än att beskriva 

det. En kvantitativ studie valdes bort på grund av utmaningarna i att utforma en sådan utan att först ha en 

djupare inblick i ämnet och den studerade branschen och företaget. Istället kompletterades intervjustudien 

i efterhand med en explorativ enkät, i syfte att ge en bredare bild av sanningshalten i de resultat som erhål-

lits på kvalitativ väg. Enligt Backman (2008) är enkät ett exempel på kvantitativ undersökning, men då inga 

regelrätta hypoteser ansatts, eller statistisk analys av resultaten mer än medelvärdesanalys görs, anser vi inte 

att vår enkät kan klassas som en kvantitativ studie.  

Studien fokuserar i huvudsak på ett företag där en djup bild av problemet kan skapas. Då studiens syfte är 

undersöka hur ett stort teknikkonsultbolag arbetar med kunskapsutbyte samt insamling och implemente-

ring av best practices, är merparten av intervjupersonerna konsulter med varierande erfarenhet. För att 
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ytterligare bredda underlaget kring kunskapsspridning intervjuades även en verksamhetsutvecklingsansva-

rig, samt chefer på varierande nivåer inom affärsområdet. Primärdata har samlats in genom att intervjua 

anställda på det företag vilken studien baseras på, och sekundärdata har samlats in genom att studera före-

tagets interna databaser och system. Intervjuerna har planerats i god tid innan för ge möjlighet till god 

förberedelse, i syfte att undvika ostrukturerade intervjuer, då dessa enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) ställer betydligt högre krav på analysförmågan därefter. En ostrukturerad intervju hölls dock med 

en gruppchef på företaget, i syfte att skapa en bred diskussion om ett av företagets system och branschens 

egenskaper. 

Intervjuerna utformades med rapportens syfte och frågeställningar i åtanke. Målet med frågorna (se Bilaga 

1 - Intervjufrågor konsulter på sida 84, och Bilaga 2 - Intervjufrågor chefer på sida 86) har varit att lyfta 

fram konkreta exempel på hur det studerade företaget arbetar med kunskapsstyrning för att dels kunna 

lyfta fram lyckade exempel, men också för att se var utmaningarna med kunskapsstyrning finns i en kon-

sultorganisation där merparten av arbetet bedrivs i projektform utanför den egna organisationen. Frågorna 

var uppdelade i tre block, varav det första fokuserade på respondenten själv och hur hen själv arbetar med 

kunskapsutbyte. Det andra blocket fokuserade på kunskapsstyrningen generellt på det studerade företaget, 

och det tredje blocket hade fokus på de verktyg som kan användas i ett kunskapsstyrningssyfte. Intervju-

erna genomfördes genom fysiska möten på det studerade företagets kontor, och varje intervju tog mellan 

60-80 minuter att genomföra. Frågorna skickades ut till respondenterna i förväg i syfte att ge responden-

terna möjlighet att reflektera över frågorna innan intervjun. Rollfördelningen vid intervjuerna har varit 

sådan att en rapportförfattare huvudsakligen har ställt frågorna och den andre har fört anteckningar, med 

delat ansvar för följdfrågor. Denna rollfördelning tydliggjordes för respondenten vid intervjuns start. 

Ljudupptagningar gjordes vid samtliga intervjuer, och efter avslutad intervju har rapportförfattarna lyssnat 

igenom intervjun för att komplettera anteckningarna och säkerställa deras korrekthet, samt komplettera 

dem. I rapporten har de enskilda respondenterna anonymiserats, vilket respondenterna informerades om i 

intervjuernas inledande skede, i syfte att uppmuntra till frispråkighet och ärlighet i svaren. 

Baserat på intervjuseriens resultat utformades därefter en enkät i syfte att undersöka om intervjupersoner-

nas svar kunde anses vara representativa för en större del av det studerade affärsområdet. Frågorna base-

rades på de frågor som ställdes i intervjuerna, och den fullständiga enkäten går att hitta i Bilaga 3 – Enkät-

frågor på sida 88. Enkäten utformades i samråd med rapportförfattarnas handledare på universitetet. 

3.4 Val av företag och respondenter 
Grunden i denna rapport är en studie som utfördes på ett globalt teknikkonsultbolag fokuserat på hållbar 

konsultverksamhet i den naturliga och byggda miljön. Globalt överstiger antalet anställda 30 000 fördelat 

på mer än 30 länder, där ett par tusental arbetar i Sverige. Företagets svenska del är uppdelat i sju olika 

affärsområden och denna rapport fokuserar på affärsområdet med inriktning på projekterings- och pro-

jektledning. Företaget är ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige, och genomgår nu en expansions-

fas med många nyanställningar samt uppköp av andra bolag. Med detta i åtanke, tillsammans med att före-

taget själva upplever en utmaning i hur kunskap ska återföras till organisationen och spridas inom den, är 

företaget lämpligt och intressant att studera inom ramen för ett examensarbete.  

Inom affärsområdet agerar de anställda främst beställarombud i projekt av olika karaktär, storlek och 

komplexitet. Företagets representation i projekten varierar mellan enstaka individer till att utgöra större 

delen av projektgruppen. Företagets anställda kan därmed sägas arbeta i en stor uppsättning parallella 

projekt i en projektorganisation som Hobday (2000) beskriver som flexibel och omformningsbar. En stor 
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del av de anställda är projekt-, bygg- eller projekteringsledare, biträdande sådana, eller projektingenjörer. 

Arbete i projekt styrs ifrån en egenutvecklad projektmodell och utförs, loggas och arkiveras i ett egenut-

vecklat IT-system, vilket vidare kommer benämnas verksamhetssystemet. Därutöver används ett antal 

andra mjukvaror och IT-lösningar för daglig kommunikation, tidsrapportering med mera. I projekt arbetar 

merparten av de anställda tätt tillsammans med kund och ofta är de placerade ute hos kund. Vissa projekt-

ledare är även specialiserade på återkommande kunder och utför även sitt projektspecifika arbete i kunds 

projektmodell och IT-system. I dessa fall loggas endast det egna företagets uppdrag, inte projektspecifika 

uppgifter, i det interna verksamhetssystemet. 

Konsulternas omfattande placering i projekt och ute hos kund skapar utmaningar i företagets arbete med 

intern kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring. Eftersom merparten av arbetet bedrivs inom ramen 

för projektmodellen och det egenutvecklade verksamhetssystemet finns en vilja att se över och förbättra 

dess rutiner relaterade till just kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring. Därutöver är även generella 

organisatoriska rutiner relaterat till samma frågor i behov av en översyn och konkreta problem behöver 

identifieras från mer övergripande problemområden. 

I en kvalitativ studie sker enligt Backman (2008) urvalet av försökspersoner inte på en strikt statistisk ba-

sis, utan snarare utifrån målsättningen att skapa så djup och bra förståelse som möjligt. Data samlas van-

ligtvis in via intervjuer där intervjuaren själv träffar intervjuobjektet, och intervjuledaren kan därmed ses 

som instrumentet för intervjun. (Backman, 2008) 

Valet av respondenter i denna rapport har gjorts med hjälp av rapportförfattarnas handledare på det stu-

derade företaget, som i sin roll som gruppchef rekommenderade lämpliga respondenter baserat på deras 

erfarenheter. Chefer på högre nivåer har också intervjuats samt en anställd ansvarig för verksamhetsut-

vecklingsfrågor för att skapa sig en bild av företagets strategiska arbete med kunskapsstyrning. En för-

teckning över intervjupersonerna återfinns i Tabell 4 nedan. Antalet personer att intervjua utgick till en 

början från personer som rekommenderades av vår handledare på företaget baserat på deras erfarenheter. 

I takt med att rapportförfattarna fick en större inblick i ämnet valdes även att intervjua ytterligare personer 

med en andra profiler, exempelvis relativt nyanställda, chefer och en verksamhetsutvecklare. Det slutgiltiga 

antalet intervjupersoner uppgick till 12, och gav en bred bild av ämnet då många olika ansvarsnivåer på 

affärsområdet studerades. Många svar återkom i liknande form i flera intervjuer oberoende av intervjuob-

jektets erfarenhet, vilket stärker trovärdigheten i uppgifterna. För att undvika en mängd olika titlar i rap-

porten har konsulterna delats upp i juniora och seniora konsulter, där biträdande projektledare och pro-

jektingenjörer faller under juniora konsulter medan projekt- och projekteringsledare faller under seniora 

konsulter. Samma kategorisering genomfördes av enkätrespondenterna. Enkäten skickades ut till anställda 

på affärsområdet i Mälardalen, samt även till affärsområdets medarbetare i Linköping och Norrköping för 

att ytterligare jämföra olika enheter med varandra. Sammanlagt skickades enkäten ut till 160 personer, 

varav 59 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 37 %. Enstaka svar på vissa enkätfrågor exklude-

rades ur analysen då de var felaktigt besvarade, och därmed skulle förvränga resultatet om de inkluderades. 
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Benämning 
Intervjuform 

(Intervjudatum) 
Titel 

År på nuva-
rande tjänst 

Tidigare erfaren-
het av branschen 

Övriga kommen-
tarer 

Konsult 1 
Semi-strukturerad 

(2015-02-25) 

Biträdande projektledare 
(Junior konsult) 

0-2 Ja 
Tidigare konstruk-
tör inom företaget 

Konsult 2 
Semi-strukturerad 

(2015-02-25) 

Projekt- & projekteringsle-
dare 

(Senior konsult) 
0-2 Ja 

Leder inte tradit-
ionella projekt, 
utvecklar nytt 
teknikområde 

Konsult 3 
Semi-strukturerad 

(2015-02-25) 

Projektledare 
(Senior konsult) 

Över 10 Ja 

Även erfarenhet 
av byggledning, 
projekterings-

ledning och kvali-
tetsarbete inom 

företaget. 

Konsult 4 
Semi-strukturerad 

(2015-02-26) 

Projektingenjör/Biträdande 
projektledare 

(Junior konsult) 
0-2 Nej 

Anställdes som 
nyutexaminerad 

Konsult 5 
Semi-strukturerad 

(2015-03-04) 

Projektledare 
(Senior konsult) 

2-5 
Nej, dock erfaren-
het av projektled-
ning från industrin 

IPMA-certifierad 

Konsult 6 
Semi-strukturerad 

(2015-03-06) 

Projektledare 
(Senior konsult) 

0-2 
Nej, dock erfaren-
het av projektled-
ning från industrin 

PMI-certifierad 

Konsult 7 
Semi-strukturerad 

(2015-03-11) 

Biträdande projekt- och 
byggledare 

(Junior konsult) 
0-2 Nej - 

Konsult 8 
Semi-strukturerad 

(2015-04-22) 

Projekt- och byggledare 
(Senor konsult) 

Över 10 Ja - 

Regionchef 
Semi-strukturerad 

(2015-04-22) 
Regionchef 

2-5 
(Över 10) 

Ja 
Totalt 16 år på 

företaget, tidigare 
projektledare 

Avdelningschef 
Semi-strukturerad 

(2015-04-23) 
Avdelningschef 

0-2 
(Över 10) 

Ja 
Totalt 14 år på 

företaget, tidigare 
projektledare 

Gruppchef 
Ostrukturerad 
(2015-03-20) 

Gruppchef och projektle-
dare på det studerade af-

färsområdet. 
(Gruppchef 1) 

5-10 Ja 

Tidigare erfaren-
het av projektled-
ning, handlägg-

ning och förvalt-
ning i branschen. 

Verksamhetsutvecklare 
Semi-strukturerad 

(2015-03-05) 

Utbildnings- och utveckl-
ingssamordnare på det 

studerade affärsområdet 
2-5 Ja 

Arbetade som 
projektlednings-
konsult inom 
företaget. 

Nätverkssamordnare 
Intervju via e-mail 

(2015-03-26) 

Samordnare för nätverket 
för hållbar samhällsutveckl-

ing. 
N/A N/A N/A 

Tabell 4: Sammanställning av intervjupersoner.  
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3.5 Analys 
Från det att empiriska data hämtats in har även analysen av materialet genomförts. För att skapa en struk-

tur i rapporten som är lätt att ta till sig följer rapportens samtliga delar frågeställningarnas uppställning. 

Det empiriska materialet från intervjuerna har efteranalyserats då de spelats in och därmed bevarats för 

efteranalys. Genomgående har analysen gjorts med rapportens syfte och frågeställningar som riktmärke för 

att skapa en tydlig röd tråd för läsaren. 

Analysen bygger huvudsakligen på jämförelsen mellan teori och empiri. De empiriska fynd som gjorts har 

beskrivits genom termer hämtade från den teoretiska referensramen. Exempelvis har de forum och verk-

tyg som identifierats under studien klassificerats med hjälp av teoretiska termer för att beskriva deras 

egenskaper och roller i arbetet med kunskapsutbyte. Under litteraturstudien identifierades även flera mo-

deller och förhållanden, vilka har ställts mot empirin i syfte att avgöra om de är applicerbara även på 

denna rapports fallföretag. I viss utsträckning har det empiriska materialet varit detaljerat nog att analysen 

kan erbjuda en förklaring till varför (inte) modeller och förhållanden (inte) är applicerbara på fallföretaget. 

Andra punkter utan uppenbar förklaring tas istället upp i rapportens avslutande diskussionsdel. 

3.6 Metodkritik 
I en single-case studie som denna finns risken att generaliserbarheten blir lidande, då ingen hänsyn tagits 

till att det studerade ämnet kan se olika ut beroende på vilket företag som studerats. I studien har andra 

företag av liknande art ej studerats, med motiveringen att en studie av flera företag skulle innebära ett 

förlorat djup, exempelvis om bara konsulter eller chefer på tre företag intervjuats. Att istället studera end-

ast ett företag har inneburit att tid och möjlighet har funnits att studera samtliga ansvarsnivåer, från nyan-

ställda till högre chefer, för att skapa en så heltäckande bild av ämnet som möjligt. 

Vid litteraturgranskning är enligt Backman (2008) risken stor att den som utför granskningen för vidare 

stereotyper som etablerats av tidigare forskare. Detta kan leda till att studien förbiser nya data och upp-

täckter. Självklart är detta en reell risk även i denna rapport och risken har hanterats genom en löpande 

medvetenhet om problematiken, samtidigt som det kvalitativa angreppssättet har gjort det möjligt att följa 

nya intressanta spår under studiens gång. Därmed är förhoppningen att eventuella stereotyper åtminstone 

ej har påverkat rapportens empiriska material, vilket i sin tur begränsar stereotypernas betydelse till en 

jämförande roll i förhållande till den insamlade empirin.  

Gällande det kvalitativa studiesättet som sådant poängterar Backman (2008) att de ofta innehåller fallstu-

dier, vilket gäller även i denna rapport. Vid fallstudier är definitionen av vad som utgör ett fall en utma-

nande uppgift, vilket ställer höga krav på avgränsningarna. Det valda fallet måste sedan uppfylla de satta 

avgränsningarna. I fallet med denna studie utgår problemställningen utifrån ett företags på förhand identi-

fierade problemställningar, varför initiala avgränsningar för fallet redan existerade. Därutöver infördes 

snävare avgränsningar och frågeställningar allteftersom arbetet gjordes, vilka i slutändan definierade ett 

tydligt fall och studieområde utifrån ett initialt större urval. 

Vidare diskuterar Backman (2008) utmaningarna i att utföra intervjuer i den kvalitativa studien, det ställer 

enlig författaren höga krav på intervjuaren och kräver en medvetenhet om de felkällor som kan härledas 

till denne. Detta har hafts i åtanke under intervjuerna och rapportförfattarna anser att inspelning av inter-

vjuer (vilket möjliggjort efteranalys) och möjlighet att kontakta de intervjuade personerna för komplette-

rande svar eller förtydliganden har säkerställt en hög kvalitét på det empiriska materialet.  
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Den utskickade enkäten hade en låg svarsfrekvens, endast 37 % (59 svar av totalt 160 utskick). Den tid 

som respondenterna hade på sig att fylla i enkäten var 1,5 vecka, vilket på grund av yttre omständigheter 

kring distributionen av enkäten var betydligt kortare än vad som planerats initialt. I enkätutskicket tydlig-

gjordes vilket datum som enkäten senast måste besvaras, och en påminnelse om att fylla i enkäten skicka-

des ut 3 dagar innan utgångsdatumet. Med en längre svarstid finns möjligheten att svarsfrekvensen skulle 

blivit högre än vad den blev. I enstaka fall har frågor besvarats felaktigt, och de felaktiga svaren har inte 

inkluderats i enkätanalysen, varpå det totala antalet svar på vissa frågor är färre än 59. Det går att vara 

självkritisk och hävda att frågorna skulle förklarats bättre, men med tanke på hur få felaktiga svar som 

förekom får svarskvalitén anses vara god överlag. 

3.6.1 Bortvalda metoder 
Bland de metoder som diskuterats, men inte valts att genomföra, finns workshops, gruppintervjuer och 

som tidigare nämnts en kvantitativ studie. Workshops och gruppintervjuer prioriterades bort på grund av 

utmaningar i att samla konsulter med placering ute hos kund till dessa. Istället prioriterades möjligheten att 

intervjua dessa konsulter individuellt, för att på så sätt hinna avhandla en större uppsättning frågor. Studi-

ens begränsade tidsram har också påverkat möjligheten att utföra dessa moment. Med en större tidsram 

hade det även varit möjligt att statistiskt försöka verifiera resultat genom en stor kvantitativ studie. 

3.6.2 Rapporten och studiens etiska aspekter 
Genom hela studien har ett jämlikt perspektiv på ämnet eftersträvats, vilket avspeglar sig i en god repre-

sentation av manliga och kvinnliga respondenter, där män dock utgör majoriteten. Fördelningen mellan 

könen är ungefär densamma på det studerade företaget, därmed anses könsfördelningen för studiens syfte 

vara rättvisande även om en jämnare fördelning hade varit önskvärd. Vidare har samtliga svar könsneutra-

liserats då de redovisas i rapporten, eftersom skillnader i svar mellan könen inte identifierats som en in-

tressant aspekt att analysera. Vid vår sammanställning av intervjusvaren har det inte heller funnits några 

indikationer på att en sådan analys hade påverkat resultaten, utan svaren har istället analyserats och struk-

turerats utefter senioritet.  

Anonymiteten hos respondenterna är i vårt tycke intakt för en utomstående läsare, däremot går det att 

ifrågasätta hur anonyma de kommer vara för läsare från exempelvis fallföretaget. Med det i åtanke har 

källhänvisningar till specifika respondenter i största möjliga mån undvikits. Detta till trots finns det en-

staka titlar som kommer att vara lätta att härleda till en specifik person på grund av organisationens över-

skådliga storlek. Det finns dock ingen ytterligare åtgärd åt problemet och ingen av respondenterna har 

heller uttryckt oro för några konsekvenser till följd av att deras svar skulle härledas till dem, men för sä-

kerhets skull har respondenterna ombetts godkänna att speciellt känsliga citat inkluderas i rapporten. 

Arbetet med studien har inneburit ett antal resor mellan rapportförfattarnas bostadsort och det studerade 

företagets kontor. Både av bekvämlighets- och miljöskäl har kollektivtrafik uteslutande använts för dessa 

resor och en stor del av resorna har skett med färdmedel som är märkta med Bra Miljöval. Därutöver har 

utskrifter och annat materiel hållits till ett minimum.  
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4 Empiri 
Empiriavsnittet presenterar de områden där information har samlats in genom intervjuer, enkätundersökning, samt i viss 

mån även författarnas egna studier av exempelvis företagets verksamhetssystem. Empirin är organiserad efter faktorer som 

påverkar kunskapsutbytet i organisationen, forum respektive verktyg för kunskapsutbyte, verksamhetssystemet och annat 

IT-stöd för kunskapsutbyte, samt slutligen hanteringen av förbättringsförslag och best practices. Verksamhetssystemet är i de 

flesta avseenden ett verktyg, men på grund av dess storlek och komplexitet relativt andra forum och verktyg har vi valt att 

behandla det skilt från övriga. 

4.1 Faktorer som påverkar kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

4.1.1 Kunskapsstyrningsstrategi 
Den intervjuade regionchefen ombads vid intervjutillfället att markera på en skala var hen ansåg att företa-

get i dagsläget befann sig i olika strategiska frågor där de två ytterligheterna representerade antingen en 

kodifieringsstrategi eller en personaliseringsstrategi. Resultatet kan hittas i Bilaga 4 - Graderingsskala kodi-

fiering/personalisering på sida 91. Sammanfattningsvis kan sägas att företaget, enligt regionchefens grade-

ring, på samtliga punkter utom en, ’Ekonomisk modell’, tydligt lutar åt en strategi som fokuserar på per-

soner, deras kunskap och att dessa personer ska kunna komma i kontakt med varandra för att kunna ut-

byta kunskap. 

4.1.2 Ansvar i kunskapsfrågan 
Företagets verksamhetsutvecklare uppger att det inte finns någon person med ansvar specifikt för kun-

skapsdelning på företaget, utan uppger att hen i och med sina arbetsuppgifter själv ligger närmast att ha 

ansvaret för frågan på affärsområdesnivå. Majoriteten av konsulterna skiljer på ansvaret för att bedriva kun-

skapsutbyte och ansvaret för att leda eller skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och tankegångarna liknar 

varandra hos både junior- och seniorkonsulter.  Ansvaret för att leda och skapa förutsättningar anses ligga 

uppåt i hierarkin och affärsområdeschef, regionchef och gruppchef pekas ut som potentiella ansvariga. I 

de fall högsta cheferna nämns (affärsområdes- och regionchef) påpekas att deras största ansvar ligger i att 

skapa förutsättningarna för kunskapsutbyte, samt rita upp riktlinjerna i frågan.  

Översta ansvaret skulle jag säga ligger på [regionchefen], eftersom han är ändå vår överste boss för om-
rådet här. Och även om han inte personligen gör det så är det väl hans ansvar att delegera ut det och se 
till att det händer. […] Det måste vara något som driver [frågan] eftersom folk har så sjukt mycket att 
göra jämt. Ska det bli någonting måste det styras upp från något håll. (Junior konsult) 

I Sverige har [affärsområdeschefen] ansvaret i frågan. Han är ’chef de la chef’. Han får peka ut en rikt-
linje och sen får regioncheferna följa den. (Senior konsult) 

Att vara chef är inte bara att planera folks tid och hålla medarbetarsamtal, utan det är att aktivt se till 
och skapa sådana här strukturer som möjliggör kunskapsinhämtning och lärande hos folk. Och doku-
mentera det på ett strukturerat sätt. (Senior konsult) 

Regionchefen beskriver att hens ansvar för kunskapsstyrning främst handlar om att få de olika kontoren i 

regionen att samverka och arbeta tillsammans för att kunna dra nytta av varandras kunskap och på så vis 

vara konkurrenskraftiga. Det som tidigare var en avdelning inom företaget har nu blivit en region innehål-

landes flera avdelningar med skilda ekonomier. Regionchefens ansvar i kunskapsstyrningsfrågan blir då att 

se till att det samarbete som tidigare funnits inom avdelningen nu även ska finnas inom regionen trots att 

en uppdelning har skett i separata ekonomiska enheter, samt att uppmuntra enskilda initiativ till kunskaps-

utbyte och samarbete mellan enheterna.  
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Ansvaret för att bedriva kunskapsutbytet anses, med få undantag, ligga hos de enskilda medarbetarna och 

att de i linje med citaten ovan främst behöver riktlinjer och stöd i frågan. En senior konsult poängterar 

dock att det inte uttryckligen är så, utan att det impliceras genom uppmuntran att använda verksamhetssy-

stemet och diskussionsforum på intranätet för att utbyta information och lärdomar. En junior konsult 

påpekar att riktlinjer och stöd för kunskapsutbyte är extra viktigt med tanke på tidspressen i det dagliga 

arbetet. Ytterligare en junior konsult poängterar dessutom att alla oavsett erfarenhetsnivå har kunskap att 

dela med sig av till kollegor. 

Ansvaret ligger på alla som kan något. Som ny tycker man själv att man inte kan någonting, men det är 
faktiskt ganska många kollegor som frågar mig om saker även fast jag är så pass ny. Då inser man ju där 
att för mig är den kunskap jag värdesätter den kunskap som jag inte har, men det är ju likadant för alla 
andra. […] På något sätt tycker jag alla har ett ansvar och inte bara de som är erfarna, även de som inte 
kan något, sådana som mig. Jag har ju ett ansvar att fråga för då resulterar det i att folk delar med sig av 
kunskap. Men sen tycker jag att man kan uppmuntra [kunskapsutbyte] uppifrån, från chefer och från 
koncernen. Det upplever jag inte att det görs aktivt. (Junior konsult) 

Ansvaret ligger på var och en. Men samtidigt måste det vara någon som äger frågan och styr utifrån en 
chefsbefattning: Så här ska ni utföra kunskapsdelning. Utan att veta vem som [har det formella ansva-
ret] skulle jag säga att det ligger på gruppcheferna. (Senior konsult) 

En gruppchef och verksamhetsutvecklaren beskriver båda att kunskapsdelning finns med som ett ansvars-

område i företagets befattningsbeskrivningar och att det uttalade ansvaret att arbeta med kunskapssprid-

ning ökar i takt med högre befattningar. Exempelvis är förväntningar på en lägre befattning främst att 

delta och bidra till kunskapsutbyte medan en högre befattning innebär förväntningar på att initiera och 

prioritera kunskapsdelning. Däremot sker ingen aktiv utvärdering av hur mycket en viss person delar med 

sig. Gruppchefen påpekar också att konsulter i en projektledarroll ute i projekten har ansvar för sina pro-

jektmedlemmars utveckling.  

4.1.3 Direktiv & förväntningar från ledningen 
Den intervjuade regionchefen beskriver de direktiv hen delar ut på följande sätt: 

Kanske inga tydliga [direktiv] så, men vad är ett tydligt direktiv? När man säger att vi ska åka till Åre 
och att en av två workshops handlar om att byta erfarenheter med varandra, vad det är för kunskap man 
har som andra kan ha nytta av, det är ju under tre timmar på ett år. Nja, visst kan man göra mer, mer 
formellt, men vad är mitt ansvar? Jo men det är ju att stötta cheferna, att driva på cheferna och se till att 
ett antal saker har fokus. Eller att man över tid inte tappar fokus, och att det kanske en gång per år 
handlar om att uppdatera CVna och att åtminstone varje gång få med några till, en 25 procent uppda-
tering av personer som har massa års erfarenhet. Man tar några myrsteg till och driver på och argumen-
terar för det […] Och vi mäter inte det på något sätt. Vi mäter tillämpningsgrad i [verksamhetssyste-
met] men vi mäter inte kunskapsdelning på något sätt, och eftersom vi inte gör det har vi heller inga 
formella mål. Det finns verktyg och det finns forum men det är upp till ganska små enheter att fatta be-
slut om hur man jobbar med det. 

Regionchefen anger dessutom att hen från sin chef har väldigt få formella instruktioner rörande kunskaps-

styrning.  

Det öppna mentorskapet 

Verksamhetsutvecklaren beskriver en organisation med få direktiv över lag där fokus istället ligger på att 

bygga en kultur kring öppenhet och kunskapsdelning. Exempelvis bedrivs detta arbete med hjälp av 

marknadsförda ordstäv såsom ”Fråga, vi hjälper till”, att kunskapsdelning är en parameter för utvärdering 

på utvecklingssamtalen, och att företagets datorsystem hålls öppna och transparenta. Avdelningschefen 

beskriver att företagskulturen bland annat bygger på något de kallar ’öppna mentorskapet’: 
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Det öppna mentorskapet kan man säga är en del i vår företagskultur som vi presenterar för våra an-
ställda: ’hur vill vi jobba på den här avdelningen?’ Det öppna mentorskapet går ut på att man är tvungen 
att fråga om man inte vet hur något går till, men det finns också en lika stor skyldighet att hjälpa till. 
Får man en fråga ska man hjälpa till att svara på den. Vi vill inte att folk ska hålla på sin kunskap, utan 
vi vill att folk ska dela med sig. Anledningen till det är att vi är ett stort projektledningsföretag och det 
vi säljer till kund när vi marknadsför oss är att vi har en väldigt stor samlad kunskap som kommer kun-
den till del. Är det då bara en eller två personer som jobbar åt kunden då vill det till att de kan få del av 
hela den kunskapen som personalen sitter på gemensamt. […] När vi anställer folk är vi väldigt noga 
med att de delar åsikten att öppna mentorskapet är en bra idé. Vill man inte dela med sig av sina kun-
skaper passar man inte riktigt här. (Avdelningschef) 

Jag skulle inte säga att det finns några direktiv kring kunskapsdelning. Inte mer än att vi generellt ska 
vara öppna mot varandra och dela med oss av erfarenheter, men inte att aktivt dela. Det är en sak om 
någon frågar, då ska jag givetvis hjälpa till, men inte att aktivt trycka ut den kunskap jag har. Det finns 
ingen samlarkultur, utan det är faktiskt helt öppet. Det är också öppet i hela [företaget], det är [företa-
get] duktiga på, det är ingen som sitter och tjuvhåller på någonting varken på ledningsnivå eller nere vid 
gräsrötterna. (Senior konsult) 

En senior konsult upplever i linje med verksamhetsutvecklarens och avdelningschefens beskrivning även 

att det finns ett generellt direktiv att vara öppen och dela med sig av sina erfarenheter, vilket hen upplever 

att samtliga av hens kollegor har tagit till sig. Ingen av de intervjuade konsulterna uppger att det finns ett 

direktiv att rapportera sitt arbete med kunskapsutbyte eller egen kompetensutveckling utöver att den egna 

kompetensutvecklingen diskuteras på utvecklingssamtal (detta behandlas närmare i avsnitt 4.1.4). 

En nyanställd senior konsult påpekar att hen utvärderades på sin vilja att dela kunskap som en del av an-

ställningsprocessen, att en vilja att dela värderades högt av företaget. En junior konsult instämmer och 

framhäver att just rekrytering av personer som vill dela med sig av sin kunskap är något företaget är sär-

skilt bra på. 

Parhästsystemet och inkluderande av juniora medarbetare i projektgrupper 

Konsulterna beskriver direktiv relaterade till kunskapsutbyte i form av parhästsystemet där en nyanställd 

går vid sidan av en senior konsult under en period. Det finns även en målsättning från företagets sida att 

inkludera juniora konsulter i projekt där de ges en möjlighet att utvecklas.  

Man sätter ihop en projektgrupp framför allt utifrån erfarenhet och behovet som finns i gruppen. Sen 
handlar det också om tillgång och lediga resurser som ju är en stor fråga för alla konsulter. Och vi har 
ju ett antal yngre medarbetare som vi försöker att slussa in i projekten tillsammans med mer erfarna, så 
att vi jobbar som vi ofta säger i en ’parhästlösning’ där det är en erfaren och en lite mindre erfaren, eller 
att det är två olika kompetenser som jobbar ihop och täcker upp för varandra. Det i sig är en bra kun-
skapsdelning. I övrigt känner jag inte till några direktiv kring kunskapsdelning. (Senior konsult) 

Jag har inget krav på mig, men det finns ett önskemål om att jag ska plocka in juniora [i projekten], vil-
ket är jättebra. Det finns inga andra direktiv, utan det är väldigt flytande skulle jag säga. (Senior kon-
sult) 

En senior konsult beskriver även egna initiativ av en liknande natur: 

Man har anställt ett gäng projektingenjörer här, vilket jag tycker är kul, och jag pratar lite med dem då 
och då och försöker dela med mig när jag har möjlighet. Jag slet med mig en av dem på protokollskriv-
ning, det kan man också lära sig mycket på, vad som händer på möten, hur de går till, strukturen och så. 
(Senior konsult) 
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Direktiv kring arbetssätt 

Ett antal konsulter säger även att det finns direktiv att aktivt använda företagets verksamhetssystem i sitt 

arbete för att därigenom ta del av kunskap, men även bidra till systemets utveckling. Dock upplever vissa 

konsulter att en oklarhet kring i vilken utsträckning de förväntas använda sig av verksamhetssystemet. 

Problemet med systemet är att det är ett hjälpmedel som ligger någonstans, det är ingenting som man 
aktivt ska jobba med. Hos [kund] har de ett projektstyrningsverktyg som man måste jobba med. Kryssa 
i boxar när uppgifter är klara, och gör man inte det så kommer man inte vidare. Ärligt talat vet jag inte 
hur mycket vi ska jobba i verksamhetssystemet idag. (Senior konsult) 

4.1.4 Incitament, utvärdering och uppmärksamhet kopplat till kunskaps-
utbyte 

Ingen av konsulterna känner till några incitamentsprogram knutna till just kunskapsutbyte. Regionchefen 

bekräftar i sin intervju att sådana inte heller existerar. 

Utvärdering 

Vidare diskuteras kunskapsutbyte i varierande grad på konsulternas utvecklingssamtal. Regionchefen be-

skriver hur frågan om kunskapsutbyte lyfts på följande sätt: 

Nu var det längesedan jag satt i medarbetarsamtal, men jag hoppas det i och med att [kunskapsutbyte] 
finns med bland de egenskaperna [som utvärderas]. Alla de [egenskaperna] går man ju inte igenom hel-
ler, så funkar inte systemet. Man fokuserar på några som är viktiga. Jag tror [att det sker] i varierande 
grad, det är nog upp till respektive chef, som kan bestämma att ’Utöver de här punkterna som är viktiga 
för dig som person så går jag igenom det här med alla’. Men vi [högre chefer] styr inte åt det hållet, att 
’i år är det viktigt att alla tar upp den här frågan.’ (Regionchef) 

Det framkommer en splittrad bild från konsulterna hur stor tonvikt som läggs på kunskapsutbyte vid de-

ras utvecklingssamtal. Flera konsulter upplever att utvecklingssamtalen fokuserar mer på personlig kun-

skapsinhämtning och utveckling snarare än kunskapsutbyte. 

På utvecklingssamtalet pratade vi mycket om vad man har för personliga mål och vad man tycker om 
sin situation idag. Hur vill man utvecklas och på vilket sätt vill man göra det. Men jag vet inte om man 
diskuterar just det här med kunskapsdelning… Nej man fokuserar mycket på hur jag ska få erfarenhet 
och hur jag ska utvecklas, inte så mycket på hur jag ska dela erfarenheter och kunskaper. (Junior kon-
sult) 

Kunskapsutbyte togs inte upp på mitt utvecklingssamtal vad jag kan komma ihåg. Inte direkt i alla fall. 
(Junior konsult) 

Vi diskuterade inte kunskapsspridning, utan snarare kunskapsinhämtning, gå på kurser och sådant. (Se-
nior konsult) 

Ja, kunskapsdelning tas upp på utvecklingssamtal. Jag jobbar ofta i parhästsystemet som ju blir en form 
av kunskapsdelning. Det pratar vi om. Om det har någon koppling till löneutvecklingen… Det kanske 
det har utan att vi har nämnt det specifikt. Det kanske är så att jag jobbar på det sättet som förväntas 
utifrån företaget och därför får jag min beskärda del utan att vi direkt poängterar det. (Senior konsult) 

Uppmärksamhet 

Regionchefen ger följande bild av i vilken utsträckning personer uppmärksammas i organisationen: 

Vi uppmärksammar inte från ledningen tydligt att ’här är det någon som gjort något bra’ utifrån den 
aspekten. När det har varit presentationer eller att man har pekat åt något håll, att ’den där kan nog 
hjälpa dig’ så uppstår det en feedback många gånger [till exempel på huruvida personen kunde hjälpa 
till eller inte]. Men det är återkoppling på en ganska låg nivå. Och som jag sa, när någon gör en bra 
presentation så är det ju lite kortvarigt eftersnack, till exempel ’svårt område, mycket erfarenhet och 
bra framfört’. Men inte mer än lite omedelbar feedback. (Regionchef) 
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Ingen av de intervjuade kan komma ihåg att någon i organisationen har uppmärksammats för sitt arbete 

med kunskapsutbyte av företaget eller ledningen. Däremot påpekar flera att det internt på avdelningen 

pratas gott om kollegor som delar med sig av kunskap och är hjälpsamma. En junior konsult beskriver 

situationen som en ”så länge det går bra så går det bra”-kultur, vilket även andra har tagit upp, där upp-

märksamhet sällan ges förrän något inte går bra. Samma konsult lyfter dock fram sin gruppchef som ett 

föredöme, eftersom hen är duktig på att uppmärksamma när någon har presterat bra. Denna uppmärk-

samhet är dock knuten till arbetsprestationer. En senior konsult nämner att särskilt framstående prestat-

ioner i projekt ibland uppmärksammas i organisationen, exempelvis på avdelningsmöten eller i en nyhets-

flash på intranätet. Ytterligare en senior konsult anser dock att det egna affärsområdet är sämre på just det 

sistnämnda än andra affärsområden, från vilka hen ofta ser nyheter om prestationer eller nyanställningar 

på intranätet.  

4.1.5 Lärdomar från misstag 
Gällande problem och misstag ute i projekt nämns exempel på hur dessa har hanterats väl ute i projekt, 

exempelvis tillsammans med beställare och kund. Där beskriver konsulter hur problem och misstag analy-

serats i syfte att både lösa den specifika situationen, men även att samla lärdomar inför framtida projekt. 

Däremot känner ingen av konsulterna till sådana genomgångar i den egna organisationen. En senior kon-

sult med tidigare erfarenhet från ett annat affärsområde inom företaget upplever att detta arbete bedrevs 

på ett bättre sätt där, och presenterar även en uppfattning om varför så är fallet. 

[Kring misstag och problem] tycker jag att [mitt nuvarande affärsområde] är sämre än mitt förra. På det 
förra hade man en god struktur där man tog upp exempelvis ett skadefall som hade anonymiserats och 
redovisade vad som hade hänt på avdelningsmöten. Det var absolut inget utpekande av en viss person, 
utan: ’det här hände, följande misstag skedde, detta måste vi komma ihåg’. Här gör man inte alls det, 
utan det är snarare att det inte finns. ’Här görs det inga fel.’ Det hyssjas ner. […] Det kan också bero 
på problemets art kanske. På [mitt nuvarande affärsområde] är det lättare att det blir personbundet. 
’Hade han inte gjort så…, eller hade han fått andra direktiv så…, hade hon inte varit så stressad…’, det 
är mycket mjukare parametrar som går in [än om felet beror på ett räknefel] och då kan det bli mer per-
sonligt. (Senior konsult) 

Resonemanget om att kritik lätt blir personbundet på affärsområdet får även stöd av ytterligare seniora 

konsulter. Vidare beskriver en annan senior konsult som också tidigare arbetat på ett annat affärsområde 

liknande skillnader. 

Det finns lite mycket av en strutsmentalitet om jag ska vara elak. [Problem] sopas under mattan rätt re-
jält. […] Det var mycket mer förlåtande på [det förra affärsområdet]. Där försökte man att använda sig 
av misstag. Det kan också ha att göra med min gruppchef jag hade, [hen] hade en helt annan attityd. 
Där pratade man mer och vi hade helt andra gruppmöten än vad vi har här. Men det blir annorlunda, 
där satt man [på kontoret] hela tiden, här gör man inte det. Det blir svårt att veta hur man ska göra, så 
jag ska inte säga vad som är rätt eller fel, men vi skulle behöva jobba mer med det. Helt klart, mycket 
mera. (Senior konsult)  

Ytterligare en senior konsult påpekar att kvalitets- och miljörevisioner genomförs regelbundet och att 

dessa uppmärksammar fel och brister och åtgärdar dem, exempelvis genom att uppdateringar av rutiner 

och mallar i verksamhetssystemet. Hens erfarenhet är i linje med det som tidigare nämnts, nämligen att 

misstag hanteras väl ute i projekten, men att det sällan förs tillbaka för diskussion på hela avdelningen. 

Enligt konsulten beror detta på att sådana genomgångar inte sker inom ramen för uppdraget, utan endast 

ute i projekten. Avdelningschefen anser att det från ledningshåll finns en stor förståelse för att misstag 

händer i projekt och att det uppmuntras till att våga föra fram dem för diskussion. Hen tycker samtidigt att 
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det är ett känsligt område och att det måste hanteras på rätt sätt för att undvika att någon ska känna sig 

utpekad: 

Man skulle kunna behandla det genom att lyfta upp några positiva grejer och några misstag. Även om 
det finns den här grundsynen bland ledningen är det en utmaning att få folk att våga prata om sina 
misslyckanden, särskilt om man ska göra kunskapsspridning kring det. Det får bäst effekt om man kan 
koppla det till verkligheten och inte lyfta bort det från det verkliga fallet utan måla upp en bild och dra 
erfarenheter från den. Det bästa är om man kan säga: ’Här gjorde vi det här och det gick heltokigt. Jag 
tror att det beror på det här och det här och vi hade kunnat undvika det om vi hade gjort på ett annat 
sätt.’ Men det kräver en del av medarbetarna om man ska få till det fullt ut. 

4.1.6 Mätningar 
I de medarbetarundersökningar som görs finns det frågor som berör hur de anställda upplever att kun-

skapsutbytet fungerar på företaget, vilket enligt regionchefen är ett enkelt sätt att mäta kunskapsutbytets 

kvalitet på. Däremot lyfter hen också ett generellt problem med medarbetarenkäter, att frågorna genomgår 

en selektiv process där de frågor som väljs ut ska vara angelägna att arbeta med och även en så pass be-

gränsad mängd att det faktiskt går att arbeta vidare med resultatet från varje fråga.  

[Kunskapsutbyte] går att mäta, men det vill ju till att det är ett alarmerande resultat innan man fokuse-
rar på massa åtgärder. Ser det vettigt ut, då fortsätter vi som vanligt. (Regionchef) 

4.1.7 Certifiering av projektledare 
Två av de intervjuade konsulterna är certifierade enligt antingen IPMA eller PMI. De reflekterar på föl-

jande sätt kring betydelsen av sin certifiering: 

Certifieringen som sådan är ju som sådan att när man offererar arbeten är det bra att ha på pränt. Rent 
konkret personligen så måste jag säga att det finns många som är certifierade men som inte har förstått 
grejen ändå. Den viktigaste delen var resan fram, via kurserna på universitetet. Då fick man verkligen gå 
in i det här och göra saker och kritiskt granska så att man förstod vad det var frågan om. När man tar 
standarden, som man ser i [det studerade företagets] tänk, så är det att man börjar läsa standarden och 
tror att man förstår den, vilket inte är fallet. Man måste bryta ner det hela i mycket mindre beståndsde-
lar. Där har certifieringen hjälpt mig, att förstå, ta till mig och veta. Jag känner mig trygg i att det inte 
spelar någon roll vad det är för typ av projekt. Jag vet att följer jag min bana så kommer det att lösa sig. 
Det är en trygghet att veta att jag har koll på läget. (Senior konsult) 

Jag har jobbat med IPMA-certifiering, och där utvärderar man sig själv i alla faser i allt man gör hela ti-
den. Man kanske utvärderar sig själv lite för mycket, men jag tycker att det är bra. Och därifrån till att 
[det studerade företaget] inte gör någonting, det är ett stort glapp. Jag tror att [det studerade företaget] 
skulle kunna bli mycket duktigare på den typen av frågor. (Senior konsult) 

I och med att jag har IPMA-certifieringen är det för mig otroligt naturligt att [arbeta med kunskapsut-
byte]. Men jag möts inte med samma entusiasm hos [det studerade företaget]. Mitt incitament är att jag 
själv och mina projektmedlemmar utvecklas. Man lär sig ju hela tiden. (Senior konsult) 

Det är jättestor skillnad faktiskt [på att ha eller att inte ha certifiering, samt skillnader mellan olika cer-
tifieringar]. IPMA, då är det ju mycket beteendevetenskap, men det har inte PMI. […] Och det är 
klart, [om man inte är certifierad], då förstår man kanske inte heller vikten av varför man har erfaren-
hetsutbyte eller kunskapsdelning. Så det är steg ett kanske, att vi måste börja där och förstå varför. (Se-
nior konsult) 

Man uppmuntras inte att certifiera sig. Det är förenat med en stor kostnad och det tar ganska mycket 
tid att göra det. (Senior konsult) 

Hittills är certifierade projektledare, enligt regionchefen, inte något som har efterfrågats av kund, och det 

har inte skapat ett mervärde i upphandlingar. Det har gått lika bra att kvalificera sig för uppdrag hos kun-
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der även utan certifierade projektledare. Investeringen att lägga ner en stor summa pengar på certifiering-

en, och utöver det även lägga till kostnaden för uteblivit arbete, har helt enkelt inte varit lönsam.  

Enligt regionchefen pågår det diskussioner inom ledningen huruvida projektledarna ska få certifieringar 

eller inte. Diskussionerna har kretsat kring hur yngre eller etablerade projektledare kan utvecklas till se-

niora projektledare. En certifiering skulle då vara en metod genom vilken yngre personer snabbare kan nå 

den befattningsgraden. En bieffekt av detta skulle självklart också vara att de får sin kunskap bekräftad på 

papper. 

Jag tror det sker en rörelse mot ökad grad av certifieringar. Och som jag sa, det skulle inte förvåna mig 
om det dyker upp som mervärde till att börja med i fler upphandlingar, och då vaknar vi till! (Region-
chef) 

4.1.8 Hinder för kunskapsutbyte inom organisationen och mellan avdel-
ningar 

Tidigare beskrevs en generell öppenhet inom företaget och en vilja att dela med sig, och inte heller när 

konsulterna får frågan om hinder för kunskapsspridning i organisationen framkommer något som motsä-

ger detta. En senior konsult påpekar dock att hens förra affärsområde var ännu öppnare än vad hen upp-

lever i dagsläget. Istället framhävs de enskilt största hindren för kunskapsutbyte inom organisationen vara 

tidsbrist, kombinerat med att många konsulter placeras ute hos kund under mycket lång tid. 

Mycket bygger på de personliga mötena. Enda gången alla kommer in och samlas är vid avdelningsmö-
ten, men då är det ju avdelningschefen som har en agenda för mötet och håller en workshop kring nå-
gon fråga, oftast relaterat till ledningen av företaget. Det finns så otroligt mycket kunskap hos de som 
sitter ute i projekten och den kunskapen känner jag att jag skulle vilja ta del av. Där känner jag att det 
inte finns något naturligt sätt att få in den. I ett uppdrag kan jag gå bredvid en erfaren projektledare och 
lära mig mycket av hen, men det tar mycket tid att ta till sig kunskap på det sättet, att gå flera år bred-
vid olika personer. Så ja, jag upplever att det finns hinder, det är inte enkelt och det tar många år att få 
den erfarenheten. (Senior konsult) 

Ett av hindren är att man inte har tid att ägna sig åt nätverkande, mer än det som man verkligen måste. 
Om det avsattes tid till informellt nätverkande och kunskapsdelning så skulle det nog vara enklare. Jag 
tror faktiskt att man skulle kunna ha ett strukturerat sätt att nätverka på som skulle vara till godo för 
företaget. (Senior konsult) 

Det största hindret är den debiterbara tiden. Det går att aktivt söka kunskap om du har konkreta upp-
gifter, om projektet kräver att du inhämtar den kunskapen. Då är inte barriärerna speciellt höga för att 
kliva över till någon på [en annan avdelning], folk delar gärna med sig av sin erfarenhet. Men att bara 
plocka upp telefonen och ringa för att man är lite halvintresserad, det är svårare tror jag. (Senior kon-
sult) 

Det som är hinder är just det här att man sitter ju ett helt år, eller flera år, ute hos en kund och då blir 
det ju lite svårare att jobba med [kunskapsutbyte]. Om man ska ta det med sig hem. Då får man kanske 
ha en mer aktiv del under gruppmötena där vi pratar om sådana här frågor, eller till och med formali-
serar det på något annat sätt. (Senior konsult) 

En gruppchef säger att tidspressen och placeringen hos kund kan leda till att det är svårt att få till ingående 

genomgångar av lärdomar, erfarenheter eller problem hemma på avdelningen för att kunden kan vara 

ovillig att betala för att dess inhyrda konsult ska delta i aktiviteter som inte relaterar till kundens projekt, en 

uppfattning som även en senior konsult delar: 

Det uppmanas till erfarenhetsåterföringsmöten från [företagets sida] men det är en utmaning att få be-
ställaren att vilja betala för det. På konferenser, kick-offer etc. pratas det om något aktuellt inom före-
taget, men när det är kopplat till projekten löser man problemen i projektet under projektets gång. Om 
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man ska ta en riktig tillbakablick så vinner vi på det, men det blir mer kopplat till projektgruppen, att 
alla konsulter ska vara med, och då måste beställaren vara med på det. Beställaren kan till exempel god-
känna att en från varje disciplin är med, men om konsulterna vill skicka flera så får de stå för den kost-
naden själva. Kundens acceptans för att genomföra det underlättar. Om beställaren har uttryckligen sagt 
att det är en del av arbetet så lägger man in det i sin budget och offert. Det är lite av ett branschpro-
blem; du levererar det du har sagt att du ska göra. Det finns en vinning med det, men man ser inte den 
direkta vinningen till den kostnaden. Man är snabbt inne i nästa projekt och är inne i ekorrhjulet och 
löper på. Man tar inte den tid man behöver till att tänka på hur man ska undvika att göra samma fel en 
gång till. 

Så som det funkar idag måste beställaren vara med på det. Initiativet behöver inte komma från beställa-
ren, det kan vara vi som projektledare som föreslår det. Vi kan säga att för beställarens skull borde det 
göras för att få input till nästa upphandling, då det inte är säkert att vi är deras projektledare då. Vi kan 
föra fram vad de behöver lära sig som beställare. (Senior konsult) 

Gruppchefen poängterar dock att konsultyrket innebär placering hos kunden och tror att de anställda har 

sökt sig till konsultyrket för att de vill jobba på det sättet. Därför krävs det att de anställda utvecklas ute i 

sina projekt. 

Ofta hamnar man ute i projekt och det är det här som är svårigheten, det är det vi gör, vi är konsulter. 
Det är i konsultarbetet ute i projekten vi måste utvecklas, här [på kontoret] kan vi inte utveckla någon-
ting för här får vi inte betalt för någonting vi gör. […] Jag tror de flesta medarbetarna här vill jobba i 
projekt, det är därför man väljer att bli konsult. 

Regionchefen instämmer i gruppchefens observationer: 

De kan masa sig in på gruppmötena och avdelningsmötena istället för att fokusera på projektet. Så är 
det ju lätt att säga. Det ligger ju i den normale konsultens natur, och min egen för den delen när jag höll 
på så, att projektlojaliteten och kundlojaliteten är större än till det företag man tillhör. Man lever lik-
som ute i projekten, och sitter man dessutom i ett stort projekt i flera år så har man ju betydligt bättre 
koll på vad som händer hos kunden än det egna företaget. Det fylls på hela tiden, det finns liksom inte 
tiden i projekten att ’Här ska ni åka hem till era egna kontor, då har vi inga möten här överhuvudtaget, 
ni får inte vara här.’ Sådant finns inte, men det kanske borde finnas? 

Regionchefen beskriver vidare hur det är svårt att i avtal skriva in att konsulterna ska få åsidosatt tid till 

verksamhet på sitt hemkontor. Däremot menar hen att det borde gå att föra en diskussion angående detta 

i goda kundrelationer.  

Verksamhetsutvecklaren beskriver också tidspressen som en begränsande faktor och anser att det bygger 

på ett branschproblem: 

Du har en affärsmodell som bygger på att en normal medarbetare debiterar i princip hela sin tid. Ar-
betstid som inte är inkomstgenererande är inte varken premierad eller prioriterad. Det tror jag är ett 
branschproblem också, vi har ju ersättningsmodeller inom hela byggbranschen som bygger väldigt 
mycket på att man ersätter löpande det arbete eller de kostnader som läggs ned och sen lägger man på 
en vinst som känns schysst på det. Det innebär i praktiken att incitamentet är att omsätta så mycket 
pengar som möjligt för att ersättningen och vinsten baseras på hur mycket man lyckas omsätta. Och så 
är det även i vårt fall. Branschens incitament att minimera arbetsinsatsen för att åstadkomma ett visst 
output är ju minimalt. Jag tror branschen skulle behöva förändras i grunden för att skapa det utrymmet 
[att lägga tid på personlig utveckling], till exempel att istället för att ersättas per timme så ersätts vi med 
ett fast pris. Åstadkommer man det så ökar man också incitamentet för att effektivisera arbetet och 
därmed skulle [tid till personlig utveckling] kunna finnas på ett annat sätt. 

Även avdelningschefen för ett resonemang kring affärsmodellen, men ser andra incitament för att arbeta 

effektivare: 
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Det finns ett moment 22 i att effektivisera konsultarbete eftersom vi säljer ju timmar. Det som är vik-
tigt är också att vara konkurrenskraftig mot konkurrenterna. Där ligger incitamentet att vässa vår verk-
samhet, att genom kunskapsdelning ha närmar till vem som kan vad, att få ihop nätverkande. Ställs man 
inför frågor man inte vet hur man ska lösa ska man inte stå inför ett vitt papper, utan man ska snabbt 
veta vilka möjligheter man har och vilka som kan hjälpa en med saker. Det gör att man blir väldigt ef-
fektiv och konkurrenskraftig och mer attraktiv för beställarna. På så sätt får man väl in mer jobb istället, 
men lägger färre timmar på varje jobb. Man kan ju fortsätta som man alltid har gjort, men det troliga är 
att man blir ifrånsprungen av någon annan. 

Regionchefen beskriver ett studiebesök som gjorts på ett stort byggprojekt i Stockholmsregionen där frå-

gan angående hur tiden skulle registreras dök upp, och om studiebesöket kunde klassas som till exempel 

utbildning. En konsult resonerade enligt regionchefen som så att den tid som spenderas på studiebesöket 

leder till att konsulterna lär sig saker som deras kunder i sin tur drar nytta av, och konsulten registrerade 

därmed tiden som tid spenderat på uppdraget. Detta exempel leder in i ett resonemang kring om det går 

att tänka på konsulttimmar som en fast prissatt tjänst: 

Om man lagt en budget, att jag jobbar halvtid i det här projektet där jag levererar projektstyrning fullt 
ut, och halvtid i ett annat fullt ut. Om jag då hinner in på ett enhetsmöte, eller åka på ett studiebesök 
och jag levererar inte bara timmar upp och ner, utan jag levererar ett värde i det jag gör? Lek med att det 
är fast pris istället, för ett åtagande som jag levererar. Jag kan skruva upp effektiviteten en vecka och 
jobba inte halvtid utan 40 % egentligen. Det blir bara två dagar istället för två och en halv, och jag 
gjorde precis vad jag skulle och lite till. Är det värt bara 16 timmar då plötsligt? Eller är det värt vad jag 
har åtagit mig att leverera? Och det är lite det här tänket; studiebesök och annan kunskapsdelning, vad 
sätter jag det på? Jag sitter ju inte bara på möten inte för att sova, utan för att jag ska få och ge kunskap. 
Och vem har nytta av det? Jo, det är ju kunden. (Regionchef) 

Enkätrespondenterna ombads värdera hindrens påverkan på kunskapsutbytet (se Bilaga 3 – Enkätfrågor 

för förtydligande), resultatet syns i Figur 9. Enkäten visar att kollegor som inte delar med sig av sin kun-

skap upplevs som ett ytterst litet hinder, och visar även att chefer ser långvarig placering ute hos kund som 

ett större problem än konsulterna. Konsulterna ser i sin tur prioritering av andra uppgifter och kravet på 

att hålla hög faktureringsgrad som något större hinder än företagets chefer. 

 

Figur 9: Enkätrespondenternas utvärdering av olika hinders inverkan på kunskapsutbytet inom 
organisationen (högre poäng = större hinder). 
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4.1.9 Enkätens bild av organisatoriska aspekter kring kunskapsutbyte 
Figur 10 nedan visar hur enkätrespondenterna värderar påståenden kring direktiv, öppenhet, uppföljning, 

uppmärksamhet och hantering av misstag. Observera att påståendena besvarades var för sig och inte ställ-

des mot varandra som i föregående figur. 

 

Figur 10: Enkätrespondenternas utvärdering av organisatoriska markörer relaterade till kun-
skapsutbyte (högre poäng = instämmer i högre grad med påståendet). 

Diagrammen i Figur 11 visar enkätrespondenternas åsikter om vem som bär ansvaret för att möjliggöra 

respektive bedriva kunskapsutbyte i organisationen. Enkäten stödjer därmed de intervjuade konsulternas 

åsikter om att cheferna anses ha ett stort ansvar för att möjliggöra kunskapsutbyte, medan medarbetarna 

själva har störst ansvar för att bedriva kunskapsutbytet. Värt att notera är att även enkätrespondenterna 

anser att gruppcheferna har ett stort ansvar för båda punkterna, vilket inte tidigare indikerats i intervjuer-

na. De svar som benämns ”Övriga” i diagrammet är samtliga av karaktär ”Alla”, ”Alla ovan”, ”Det är ett 

gemensamt ansvar…”. 
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Figur 11: Enkätrespondenternas åsikt om vem som bär ansvaret för att möjliggöra respektive bed-
riva kunskapsutbyte i organisationen. 

4.2 Forum och verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

4.2.1 Institutionaliserade forum och verktyg 

Parhästsystemet 

Den huvudsakliga metoden för att introduceras till och lära sig yrket som projektledarkonsult på det stu-

derade företaget är att arbeta sida vid sida med en mer erfaren konsult. Det finns ett så kallat parhästsy-

stem som enligt flera av respondenterna fungerar bra, där den mindre erfarna konsulten kan ta på sig fler 

och större uppgifter för att avlasta den mer seniora konsulten med en ökad inlärning som följd. Parhästsy-

stemet kan också bestå i att två personer med olika kompetens och erfarenheter sätts ihop. 

Jag tror det är viktigast att gå med någon. Det finns så otroligt många specifika situationer man hamnar 
i. I ett projekt kanske man kommer i kontakt med frågor som man aldrig ställs inför i ett annat projekt. 
Det handlar inte så mycket om att kunna allt, utan snarare om hur man löser problem. Det blir väldigt 
tydligt, för när man går med någon så ser man deras metodik. Även om de inte kan något, så är det vissa 
steg man går igenom. Man ställer frågor, man kollar upp, man frågar en expert, man återkommer, och 
sen tar man om det. Jag tror det [metodiken, förf. anm.] är viktigt. (Junior konsult) 

Jag måste få se hur det görs. Det är mycket lättare att lära sig om man får se hur något görs, snarare än 
att läsa sig till det. (Junior konsult) 

Många av de som arbetar på företaget inom det aktuella affärsområdet har tidigare erfarenhet från anting-

en andra företag inom samma bransch eller från andra avdelningar på företaget. Då består inlärningen av 

att lära sig hur projektledarrollen fungerar samt vilka rutiner en konsult inom det aktuella affärsområdet 

ska följa. Företaget anger också själva på sin egen hemsida att den viktigaste utbildningen för en konsult 

sker ute på de uppdrag som konsulten arbetar på. 

Workshops & seminarier 

På frågan huruvida det existerar forum för kunskapsutbyte som drivs eller sanktioneras av företaget ger 

konsulterna svar som tyder på att dessa ej är vanligt förekommande. Endast ett fåtal konsulter anser att 

det finns forum för kunskapsutbyte på arbetsplatsen. 
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En intervjuad regionchef menar att arrangerade workshops eller seminarier inte finns med i handlingspla-

nerna för verksamheten. Ibland kan det godkännas att det görs när någon efterfrågar det, men det blir i 

mån av tid och möjlighet. Spridning av kunskap och erfarenheter samt diskussioner kring hur problem ska 

lösas sker istället främst inom de projektgrupper där konsulterna deltar. Flera konsulter beskriver att erfa-

renhetsåterföringsmöten istället äger rum ute i projekten, men att lärdomar där sällan når tillbaka till före-

taget. Även avdelningschefen är medveten om problematiken: 

Man pratar om [erfarenhetsåterföring] och man är lite bättre på att få till det i projekten. Men i våra 
egna uppdrag, att man får till en erfarenhetsåterföring från externa projekt in till våran avdelning det är 
vi dåliga på, det sker i princip aldrig. 

Grupp- och avdelningsmöten 

På företaget har de anställda gruppmöten ungefär fyra gånger per år. Där träffas de anställda som tillhör 

samma grupp inom affärsområdet för att diskutera sina projekt med varandra. En av de juniora konsulter 

som intervjuats menar dock att den tid som finns tillgänglig för detta är kort, endast fem till tio minuter 

per projekt. En annan senior konsult berättar att gruppmötena ofta genomförs under ca 1,5 timme på 

lunchen, och att den tiden inte blir särskilt kvalitativ. En senior konsult säger att hens grupp arbetar med 

projektredovisningar i samband med gruppmötena, och att ett projekt redovisas per möte. Hen anser dock 

inte heller att tiden räcker till för att exempelvis analysera eventuella problem som beskrivs på djupet. Det 

förekommer också avdelningsmöten där det hålls workshops tillsammans med de anställda. Dessa syftar 

dock mer till företagsutveckling och rutiner, snarare än kunskapsutbyte enligt en senior konsult och blir 

även enligt en annan senior konsult på grund av deras storlek mer relaterade till information än kommuni-

kation. Avdelningschefen instämmer i kritiken: 

På avdelningsmöten när man presenterar projekt lyfter man upp saker som fungerar bra men jag tycker 
ändå det är sällan man kommer in på något som man kan kalla kunskapsåterföring eller erfarenhetsåter-
föring, utan det blir mer rapportering kring hur man har gjort eller hur projektet ser ut. 

Vissa specialinsatta tillfällen finns där det ges tid för workshops rörande kunskapsutbyte. Regionchefen 

nämner en gemensam konferens för hela regionen där just frågan hur kunskap ska utbytas i organisationen 

stod på agendan. En gruppchef beskriver samma resa, men menade att många av diskussionerna kretsade 

kring väldigt tekniska detaljer såsom betong och armering snarare än hur processer och arbetsmetoder kan 

förbättras. 

Nätverk och samarbete med övriga affärsområden 

Det finns organiserade nätverk inom det studerade företaget där anställda från samtliga affärsområden kan 

engagera sig. Dessa är för det mesta specifika till vissa ämnen, såsom betong eller hållbarhet. Det finns 

också ett nätverk för yngre anställda på företaget, vilket enligt de juniora konsulterna ger en möjlighet att 

skapa kontakter med andra unga på flera av företagets affärsområden. En av samordnarna för nätverket 

för hållbart samhällsbyggande beskriver nätverkets verksamhet på följande sätt: 

Verksamheten går ut på att ordna en lunch per månad, på olika teman inom ’hållbar samhällsutveckl-
ing’. Träffarna riktar sig till alla inom företaget som är intresserade, och alla kan delta via Lync, från 
vilket kontor som helst. Vi uppmuntrar dock till att sitta gemensamt på de olika kontoren. […] De 
flesta kontor har medarbetare som varit med någon gång, och alla affärsområden är representerade både 
bland besökare och talare. 

Nätverket får följande stöd från företagsledningen enligt samordnaren: 

Nätverket stöds av ledningsgruppen och styrs ekonomiskt av den styrgrupp för hållbarhet som led-
ningsgruppen utsett. Vi har också med en representant från ledningsgruppen vid varje träff, som besö-
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karna kan ställa frågor till. Vi har en bestämd budget för vårt arbete per år, som vi planerar hur vi ska 
använda och får godkänt på av styrgrupp. Detta omförhandlas nog varje år. Om det uppstår frågor 
kopplat till nätverket får vi ansöka om att få utökad budget för det, oftast som marknadsföring för re-
spektive affärsområde. 

Det studerade affärsområdet har sitt kontor skiljt från det större kontoret i Stockholmsområdet där de 

andra affärsområdena sitter, och de anställda på det mindre kontoret går därmed miste om många spon-

tana träffar som finns på det betydligt större kontoret. 

Jag tror att mycket skulle vara vunnet på att hänga på [de andra affärsområdena]. Det är lite knepigt när 
vi sitter här nere. Uppe på huvudkontoret kunde det stå på en post-it att det bjöds in till ett event om 
hållbarhet i skolor på ett frukostseminarie. Då gick man upp, tog en kaffe, fick en macka och lyssnade 
på en halvtimmes föreläsning innan man började jobba. Det är väldigt tillgängligt. Men sitter man här, 
eller är alltid ute i projekt, ja då får du inte den informationen, och det är lite jobbigt att ta sig dit. (Se-
nior konsult) 

Det finns även en onlinecommunity på företagets intranät, med syftet att främja internt nätverkande och 

kunskapsdelning. Detta diskussionsforum är tillgängligt på global nivå; alla anställda på företaget världen 

över använder sig av samma forum. Det finns en del i communityn avsedd för diskussioner rörande det 

studerade affärsområdet i Sverige som dock inte innehåller några diskussioner i nuläget. Möjligheten finns 

också att skapa grupper med sina egna diskussionsforum, vilket också verkar göras på en global nivå, då 

utbudet av grupper är stort. Huruvida konsulterna använder sig av communityn varierar, men med en 

tendens mot lätt till ingen användning. En senior konsult menar att chansen att få svar där på sina frågor 

är ändå liten, och att det går fortare att fråga en kollega på plats istället. 

Flera av de intervjuade konsulterna nämner att företagets verksamhetssystem och ett, enligt en konsult, 

”aktivt” användande av checklistorna som finns där förmodligen är tänkt att användas som forum för att 

utbyta kunskap, men att de själva inte använder verksamhetssystemet på detta sätt. Anledningen till detta 

kommer beskrivas vidare i avsnitt 4.2.7 där företagets IT-stöd som helhet behandlas. 

4.2.2 Individualiserade forum och verktyg 
Det generella sättet att ta till sig information på företaget är att prata med kollega kunnig inom det aktuella 

området. Det är ofta ganska känt bland både chefer och anställda vilka som kan vad. Detta tar dock for-

men av en oorganiserad kunskapsinhämtning där den anställde själv måste initiera kunskapssökandet.  

Ett par av de intervjuade konsulterna beskriver de personliga mötena som den bästa metoden att ta till sig 

kunskap: 

Ibland diskuterar man ett problem med en kollega över en kopp kaffe och då kan andra också höra vad 
vi pratar om och flika in med tips på personer man kan prata med, eller berätta hur de själva löst lik-
nande problem. Vi pratade precis om det nu på lunchen att det är synd, för vi sitter så mycket på heltid 
hos våra kunder. Vi är ju 80-90 anställda här i Stockholm, men max kanske 30 personer inne på kon-
toret. Vi i vår grupp är nästan aldrig ute hos kund. Jag åker ut på kundmöte ibland, men sitter sedan 
här på kontoret och jobbar, medan de andra är ute hos sina kunder och har ingen anknytning ens till 
någon annan kund. De jobbar 100 procent av tiden i det här projektet och åt den här kunden. De som 
är ute så har ju ännu svårare kan jag tänka mig att få den kontakten, men de är också väldigt erfarna och 
det är därför de är där ute.  (Senior konsult) 

IT i all sin ära, men när det gäller erfarenhet och kunskapsbyte handlar det mycket om det personliga 
mötet, man måste få träffas och diskutera face to face. Det är jättebra att det finns ett ställe där man 
kan söka [information], men det får inte vara en övertro på IT-system när det gäller det området.  (Se-
nior konsult) 

Ett av de informella forumen som nämndes tidigare i kapitlet beskrivs här mer i detalj: 
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När jag började här, ny i branschen, kände jag att det finns mycket jag borde lära mig. När jag satt och 
sökte information var jag på lunch med en annan person som också var relativt nyanställd och kom från 
en helt annan bakgrund. Vi såg att vi sökte information lite på samma sätt. Vi sa att vi säkerligen har 
med oss en del bra saker som vi kan dela med oss av, och vi vill gärna höra vad andra har. Så vi gick ut 
och frågade ett antal projekteringsledare om de var intresserade av att dra igång ett forum där vi disku-
terade projekteringsledning, så där är vi just nu. Det är ett jättebra forum för kunskapsutbyte. Tyvärr 
sanktionerades det inte av ledningen, åtminstone inte i första försöket, men vi kör under radarn så länge 
så får vi se. 

I och med att det är en konsultdriven organisation får man ju betalt per den fakturerade tiden man läg-
ger ner, och att då sätta av ett par timmar på internarbete är ju inte debiterbar tid. Så stödet [från led-
ningens sida] i det här fallet vore ju att kunna sätta det [gruppdiskussionerna] på något där det är okej. 
Bara genom de första träffarna ser vi ju värdet i det här. En person hade till exempel konkreta fråge-
ställningar och han fick ju svar på dem direkt, och sparade förmodligen flera dagars arbete. Konkret så 
är det ju X antal timmar som läggs, men utväxlingen på den tid man lägger ner där är så enorm i pro-
jekten. Men det gäller ju att hitta någon form av balansgång där och hitta relevant material. För att bara 
sitta av tiden och snacka, det är ju inget värde. Däremot om man kan ta konkreta saker och lyfta in i ar-
betet så är det ju fantastiskt bra. (Senior konsult) 

Det händer också att enskilda konsulter kallar till möten för att diskutera problem som uppstått i arbetet: 

I det projekt jag sitter i nu kallades det till ett möte för att diskutera hur vi kan arbeta bättre, men det 
initiativet kom från en medarbetare som tyckte att vi måste sätta oss ner och lära oss hur vi hanterar det 
här då det kommer att komma fler projekt av det här slaget hos den här kunden. Så här kan vi inte 
jobba nästa gång, hur ska vi göra istället? Men det var på initiativ av en som satt i skiten, som upplevde 
allt och behövde styra upp det. Tiden för det kunde vi ju inte debitera, utan det blev ju interntid på av-
delningen (Senior konsult) 

4.2.3 Enkätens bild över forumens betydelse 
Enkäten, vilken visas i Figur 12 nedan, visar en generellt samstämmig bild över forumens betydelse med 

den som framkommit i intervjuerna. Observera att enkätfrågan tvingade respondenterna att ställa de olika 

forumen mot varandra (se Bilaga 3 – Enkätfrågor för förtydligande), forumen har alltså inte betygssatts 

var för sig. Parhästsystemet värderas högst av respondenter från samtliga befattningsnivåer i företaget och 

även kortare informella möten, exempelvis i fikarummet, värderas högt. Däremot ger enkäten en positi-

vare bild av gruppmötens betydelse för kunskapsutbyte än intervjuerna. Avdelningsmöten värderas dock 

lägst av de betygsatta forumen av samtliga grupper. 
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Figur 12: Enkätrespondenternas utvärdering av olika forums betydelse för kunskapsutbyte (högre 
poäng = större betydelse). 

4.2.4 Dokumentation av gamla uppdrag 
Flera konsulter beskriver att de konsulterar dokumentation från gamla uppdrag i sitt arbete, både eget och 

andras material. Andras material går att komma åt via verksamhetssystemets arkiv av gamla uppdrag. Den 

typ av kunskap och information konsulterna söker i gamla uppdrag inkluderar: 

 Hur andra har löst specifika problem 

 Vilket innehåll andra har inkluderat i olika typer av dokumentation 

 Kontaktuppgifter till personer som arbetat med liknande uppdrag eller stött på liknande problem 

 Tidplaner. 

Dokumentationen innehåller även en slutrapport för projektet. Att skriva slutrapport finns med som en 

rutin i företagets verksamhetssystem. 

Det är mitt ansvar som projektledare att alltid göra en slutrapport, att alltid komma med en erfaren-
hetsrapport. Det är mitt krav. Den lägger jag i verksamhetssystemet och skickar till min gruppchef. (Se-
nior konsult) 

En av konsulterna beskriver slutrapporternas målgrupp en slutrapport hen skrev för ett projekt hen inte 

hade varit delaktig i: 

Det är väldigt olika, men i det fallet var det till kommunpolitiker. Det var en kommun som hade byggt 
lägenheter och de behövde en slutrapport för att visa för kommunpolitikerna att de gjort en bra investe-
ring. Men det är väldigt olika från projekt till projekt. Det kan vara till hyresgästerna ibland för att visa 
upp ett fint bygge, det kan vara till en styrgrupp som ska fatta beslut, eller så ska någon ha en års-
stämma med ekonomiredovisning och så ska man förklara varför man gick över budget. Det beror 
mycket på vilken kund det är. Det kan vara från en politisk synpunkt, en ekonomisk synpunkt, eller en 
marknadsföringssynpunkt. Det kan också vara bara för dokumentation. Bara ett exempel: om vi tar 
Stockholms Stad. Om de har en väldigt stark miljöpolicy och gör jättemycket reklam om det, då kanske 
de ska visa upp det för miljömänniskor. Då ska det vara med mycket miljö i slutrapporten kan jag säga. 
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Så det påverkar både hur man skriver och vad den innehåller. Sen är ju allting sant, men man kan ju 
trycka på olika saker. (Junior konsult) 

Samstämmiga uppgifter från samtliga respondenter som skrivit slutrapporter anger att rapporterna främst 

vänder sig mot beställarna, och inte internt till det studerade företaget.  

Jag har ingen erfarenhet av slutrapporter internt. Det jag vet är att man i slutrapporterna i projekten be-
lyser och kan hitta saker som kan vara avgörande för andra projekts utveckling. Då tar man upp dem i 
projektledarträffar [med kundens egna projektledare samt externa såsom projektledningskonsulter]. På 
det sättet får man med kunskapen in i kundens organisation. (Senior konsult) 

4.2.5 Interna kurser 
Det studerade företaget erbjuder sina anställda kurser inom en mängd områden såsom konsulträtt, eng-

elska, arbetsmiljöutbildning för chefer, och även ämnesspecifika kurser såsom besiktning av elanläggningar 

och planeringsprocesser för väg & järnväg. Samtliga respondenter har deltagit i en eller flera kurser, vilka 

antingen rekommenderas av chefen eller tas initiativ till från den anställde själv. Det är dock den anställdes 

gruppchef som i slutändan godkänner om den anställde får gå kursen eller inte. Kurserna bedrivs på olika 

former, genom till exempel självstudier, regelrätta kurstillfällen, eller videokonferenser. De flesta kurserna 

tar ungefär en dag att genomföra. 

Bland de juniora konsulterna som intervjuats ses kursutbudet som väldigt bra, då deras innehåll ligger nära 

verkligheten och tar upp saker som är användbara ute i projekt. Avdelningschefen ser två ytterligare di-

mensioner kring kurserna och kunskapsspridning: 

Går man [ett antal] olika kurser per år så skapar man sig en bra bild över hur företaget jobbar i olika 
roller, även om man kanske jobbar mest som projekteringsledare så får man en förståelse för byggledar-
rollen, projektledarrollen och vad den nu må vara. 

I kurserna så bygger man mycket på en dialog och ett kunskapsutbyte med kursdeltagarna, så att de som 
går kurserna dels får kontakter och ett nätverk med andra kursdeltagare, och de får också diskutera frå-
gor som man har i det här forumet. Så det är både en kurs, men också en form av kunskapsutbyte för 
den gruppen som går. På något sätt blir det kursledarens ansvar att se till att det här kunskapsutbytet 
som sker fångas upp och erbjuds till nästa kursgäng. Är det någonting som diskuteras och man kommer 
fram till ’såhär gjorde vi i det här projektet, det funkar jättebra’ då får man på något sätt väva in det i 
kursen så att nästa kurs man håller drar man något sådant exempel. Det blir en viss form av kunskaps-
spridning. 

4.2.6 CV-databas 
På företagets intranät finns en CV-databas där de anställdas CV är sökbara för att kunna lokalisera vem 

som kan vad och har arbetat med vissa typer av projekt eller kunder.  

Vi har ju [CV-databasen], med alla CVn. Där kan man söka på nyckelord om det är en speciell kompe-
tens man söker, så kan man ju söka över hela Sverige och hitta den kompetensen. (Senior konsult) 

Den intervjuade regionchefen lyfter också fram CV-databasen som en viktig del i kunskapsutbytet, och att 

det är något som företagsledningen lägger stor vikt vid. Vidare betonar regionchefen vikten av att använda 

samma nyckelord över hela företaget, för att kunna göra så bra sökningar som möjligt, och för att snabbt 

kunna hitta lämpliga kandidater till anbud. 

Referensdatabasen likaså, där man beskriver referensobjekt. En del skriver jättebra, och stoppar in per 
automatik när man får uppdraget vad det handlar om. [Ett annat affärsområde] är duktiga på det. Vi är 
mindre duktiga på att fylla på och uppdatera. Och sen gäller det att ha någon relevant text, att få in rätt 
nyckelord. Skriv inte bara att det är stort i kvadratmeter, för det har vi ganska liten nytta av. Är det 
trång innerstadsmiljö? Tajt tidsplan? Delad entreprenad? Vad är de här nyckelorden man söker efter? 
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Det där har vi börjat lista i nya CV-instruktionerna, vilka tycker vi är de viktiga nyckelorden som ska 
med, i fall man har den kompetensen. Och skriv inte något annat, någon variant på det. 

4.2.7 Verksamhetssystemet och tillhörande IT-stöd 
Följande avsnitt fokuserar på det studerade företagets verksamhetssystem och hur det fungerar som stöd i arbetet med att 

sprida kunskap, erfarenheter och förbättringsförslag inom organisationen. Verksamhetssystemet innehåller även företagets 

projektstöd och därför diskuteras även rutiner och verktyg för kunskapsutbyte kopplat till projektstödet. Beskrivningen av 

verksamhetssystemet grundar sig på rapportförfattarnas egna undersökning av systemet, kombinerat med uppgifter från inter-

vjuer.  

På det studerade företaget är projektmodellen digitaliserad och integrerad i ett övergripande verksamhets-

system som i sin tur är uppdelat i tre delar. I en uppdragsdel kan den anställde följa de uppdrag hen är 

delaktig i. I en processdel finns samtliga uppdragstyper listade och kategoriserade, vilka i sin tur är upp-

byggda av deluppgifter och rutiner. I varje deluppgift finns en beskrivning av vilket arbete som ska utföras 

och hänvisningar till relevanta verktyg och dokumentmallar. Slutligen finns en förbättringsplats där den 

anställde kan rapportera in förbättringsförslag, fel och buggar i systemet. Förbättringsplatsen kan även 

användas för att rapportera in icke-systemrelaterade förbättringsförslag. 

Hela verksamhetssystemet är tillgängligt både lokalt på företagets kontor och utifrån via säker anslutning. 

Samtliga uppdrag och projekt som utförs ska bedrivas i verksamhetssystemet och avslutade uppdrag lagras 

med hjälp av systemet. 

Systemets strategiska aspekter 

Den intervjuade regionchefen ställer sig positiv till verksamhetssystemets roll för att möjliggöra kunskaps-

utbyte mellan konsulter. Hen menar att det framförallt är ett viktigt verktyg för att få se exempel på hur 

saker har utförts, för att i sin roll som chef kunna koordinera verksamheten. Enligt regionchefen ger verk-

samhetssystemet dels mallar och rutiner i sitt grundutförande, men också exempel på hur dessa har appli-

cerats ute i projekt genom den projektdokumentation som laddas upp i systemet av användarna. Hen 

trycker på att det är ett tvingande system och att material måste laddas upp där, även om hen nämner att 

hur mycket som faktiskt laddas upp är en annan fråga. 

Enligt juridiska krav finns det ett arkiveringskrav på 10 år efter avslutat projekt för vissa dokument, däre-

mot behöver inte 100 % av allt som dokumenteras också arkiveras. Utöver detta anser regionchefen att 

det finns en praktisk synpunkt på det hela också, att det är smidigt att ha alla dokument på samma ställe 

och inte spara vissa lokalt på datorn etc. Två av mätetalen som företaget använder sig av, förutom eko-

nomi, i sitt arbete är dokumentation och uppdragsplan. Systemet ger ’grönt ljus’ när ett visst antal doku-

ment har laddats upp, men det kan vara långt ifrån vad som är skäligt att ha med från en kunskapsdel-

ningssynpunkt, en säkerhetssynpunkt eller en juridisk synpunkt. Frågan lyftes under en workshop med 

deltagare från hela regionen, där det diskuterades hur mycket som faktiskt har gjorts när systemet ger klar-

tecken att fortsätta. Det visade sig enligt regionchefen att det i de flesta fall endast gjordes det absolut 

nödvändigaste, men att resten saknas. Hen lägger dock till att det kan vara så att allt görs väldigt bra, men 

att det inte är spårbart i systemet hur det görs eller att det görs. Vidare betonar regionchefen skillnaden i 

nyttjandegrad mellan uppdragsstyrning och projektstyrning, och nämner också faran med att använda sig 

enbart av dokumentation från gamla projekt snarare än de senaste mallarna. 

Det samma gäller en parallellfråga, när det gäller projektstyrningen. Uppdragsstyrningen är en sak så att 
säga, där gör vi saker och ting så vi håller ordning på uppdraget, men vi styr ju projekt också i vår pro-
fession. Det gör ju inte byggprojektering, de gör ritningar, utredningar och beräkningar. Vi styr projekt, 
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och därför har vi ett projektstyrningssystem också vid sidan av uppdragsstyrningen. Och det mäts ju 
inte på något sätt alls, och där har vi ganska dålig koll och styrning på den nyttjandegraden, annat än 
man kan göra specifika projektuppföljningar. Hur arbetar vi mer strukturerat med projektstyrning? Det 
ska också vara spårbart i [verksamhetssystemet]. Lusläser och funderar man litegrann så kan man se att 
nog framgår det att vi ska jobba på det sättet, att vi ska spara vår uppdragsplan, men gör man det? Spar 
man det? 

Företagets verksamhetsutvecklare med stort ansvar för verksamhetssystemet delar flera av konsulternas 

synpunkter angående dess innehåll och funktionalitet. Hen anser dock att plattformen som sådan är helt 

rätt för företaget. 

Verksamhetssystemet är fortfarande lite nytt inom [företaget] och ett visst mått av implementering 
finns kvar att jobba med och det finns väldigt olika uppfattning hos medarbetarna om vad verksamhets-
systemet är till för och huruvida det är bra eller dåligt. Men jag tycker att plattformen som sådan är helt 
rätt och tanken bakom systemet, vad det är tänkt att adressera och systematiken kring hur det gör det är 
helt rätt uppbyggd. Sen krävs det en organisation och ett arbetssätt som ansluter till [systemet] hela ti-
den och där finns det en hel del kvar att göra och det finns också mycket kvar att göra på IT-sidan där 
man behöver vässa både prestanda och tydligheten i systemet. Det är ett väldigt stort och ambitiöst sy-
stem, och det är bra, men därmed tar det också tid att lära sig och komma in i och hitta rätt. 

Hen fortsätter att beskriva sin syn på rollen IT-stöd spelar och kommer att spela i verksamheten och dess 

utveckling i framtiden: 

Vi kommer röra oss mer och mer mot att det nästan inte går att bedriva verksamhetsutveckling fri-
kopplat från IT-utveckling, utan hur man arbetar i praktiken styrs väldigt mycket av IT-verktygen. Pro-
cessen materialiseras i IT-stödet i praktiken. Om man blickar framåt så växer vanan att hantera IT-
verktyg successivt. […] Många som kommer ut [från utbildning] nu är lika skrivkunniga i C++ som i 
svenska och det kommer göra enorm skillnad i arbetslivet så småningom. Här har vi och många andra 
företag en enorm utmaning att möta den förväntan, den tror jag är konsekvent underskattad. Jag tror 
också att nyttan är konsekvent underskattad; det är väldigt lätt att följa upp kostnaden för att utveckla 
ett IT-system, men väldigt svårt att följa upp och synliggöra vad det ger för nytta. 

I dagsläget tvingas konsulterna att använda systemet endast i en väldigt liten utsträckning. Enligt avdel-

ningschefen finns det möjligheter att göra systemet mer tvingande, givet att det samtidigt tillförs stöd från 

chefer under arbetsgången: 

Vissa delar skulle man kunna tvinga folk att använda, men risken om man gör det nu är att man får en 
mycket jobbigare resa än om man höjer nivån på innehållet innan. Idag väljer folk ganska fritt vad de 
ska använda eller inte använda. Där skulle man kunna jobba mer med styrning från exempelvis grupp-
chefer, att man när man sätter igång uppdrag startar upp dem gemensamt med uppdragsledaren och ser 
till att man får en grundstruktur i alla fall. Sedan kan man ha ett par avstämningspunkter längs resans 
gång där man stämmer av hur strukturen ser ut. På så vis visar man dels att det är ett system som vi tror 
på och som vi vill att man ska jobba i, och sen få de som är osäkra ett stöd i det och man tvingas in i 
det lite grann. Även om det är lite jobbigt blir det ännu jobbigare om man har revision och det upp-
täcks att man inte lagt in ett enda dokument. 

Systemets tekniska aspekter 

Merparten av konsulterna ställer sig positiva till att verksamhetssystemet finns och säger att många av de 

tidigare barnsjukdomarna har arbetats bort. Juniora konsulter och nyanställda uppskattar systemets mallar 

och exempel och anser att de är viktiga verktyg när de lär sig jobbet, men även seniora konsulter uttrycker 

vikten av att ha ett system som länkar samman företagets uppdrag och ser potentialen systemet har för 

verksamheten. Bland fördelarna nämns möjligheten att gå igenom andra yrkens uppdragsbeskrivningar för 

att bekanta sig med deras arbetsuppgifter, vilket gör det lättare för konsulterna att ställa rätt frågor i sin 

roll som projektledare. Som tidigare nämnts är även möjligheten att komma åt gamla projekt och uppdrags 

dokumentation en viktig funktion i systemet. 



Kunskapsstyrning i teknikkonsultbolag: En studie av forum, verktyg och förutsättningar 

 

Johan Berg 
Simon Ingebrand  52 
 

Samtliga intervjuade, bortsett från de som i sitt arbete nästan uteslutande arbetar i en viss kunds system, 

uttrycker dock missnöje med olika aspekter av systemet och påpekar ett antal brister i användarvänlighet, 

funktionalitet och innehållet. 

Funktionalitetsaspekter 

Flera av intervjuobjekten anser att systemet är långsamt och svårnavigerat. Samtliga nämner att det tar tid 

att navigera sig runt mellan olika sidor, flikar och dokument. En konsult som spenderar mycket tid ute hos 

kund säger att systemet är speciellt långsamt vid uppkoppling utifrån, vilket ofta resulterar i att denne väl-

jer att inte arbeta aktivt i systemet utifrån utan laddar upp material när hen kommer tillbaka till kontoret. 

Merparten av intervjuobjekten, inklusive företagets chefer, anser att sökfunktionen i systemet är undermå-

lig. 

Där finns oerhört mycket kunskap. Sen behöver jag lära mig mer om hur man söker, för ibland så får 
jag upp på tok för mycket träffar. Det blir en djungel… Men det är bara en hanteringsfråga. (Region-
chef) 

Tidigare var det ganska lätt att söka på dokument, tycker jag, när det låg på våran server, innan man 
lade in allt i [verksamhetssystemet]. Nu när man söker på saker tycker jag man får upp så mycket kons-
tiga tomma mallar och kopior av samma saker känns det som. […] Men det där kan vara jag som är för 
dålig på att söka också, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det har blivit svårare att hitta exempel på ut-
förda saker. (Avdelningschef) 

En senior konsult härleder problemet till att man måste arbeta aktivt och mycket i systemet för att lära sig 

hitta den information och de verktyg som eftersöks. Enligt de juniora konsulterna ligger problemet i att 

systemet genererar väldigt breda träffbilder, bland annat på grund av att sökningar på exempelvis ”mall + 

tillämpning” ger träffar på både sökordet ”mall” och ”tillämpning”. Konsulterna får då söka igenom stora 

mängder dokument i jakt på det rätta, eller ge upp och istället klicka sig fram i systemets processdel i jakt 

på den eftersökta mallen. I processdelen påpekar flera konsulter brister i organiseringen av mallar och 

verktyg, framför allt att de är listade i bokstavsordning och saknar information om i vilken följd de ska 

användas eller utföras, och vilken kategori mallen hör till (ex. miljö, tid, organisation). Lösningen på ovan 

nämnda problem är ofta att gå till sin chef eller en senior kollega och be om tips på mallar och verktyg, en 

förklaring på hur de ska användas, eller vad uppgiften exakt innebär att man ska göra. Ibland får konsul-

terna då en helt annan mall som chefen eller kollegan brukar använda sig av istället för systemets mallar. 

En konsult uppger att kollegor laddar ner mallar till sin egen dator för att slippa leta igenom systemet igen 

nästa gång de behöver den. En senior konsult styrker den beskrivna problematiken i sitt erkännande att 

hen för det mesta mycket riktigt använder sig av egna mallar istället för systemets. Att detta är ett vanligt 

sätt att arbeta på styrks i enkäten, vilket tydliggörs i Figur 14. 

Avdelningschefen tydliggör sin syn på utmaningen i att få verksamhetssystemet att fungera som det är 

tänkt, samt problematiken som har omgärdat arbetet hittills. 

Ledningen har ett ansvar att skapa förutsättningarna, men tror jag också kommer behövas att man tyd-
liggör hur man vill att [verksamhetssystemet] ska fungera för det är klart att det är uttalat att det ska 
fungera på ett visst sätt men det har gått många år nu när det inte har fungerat på det sättet så där gäller 
att vara tydligare. Är det så att något inte fungerar så som man säger att det ska göra så får man anting-
en driva frågan tills det funkar eller så får man säga att ’det här, det är inte så viktigt så det kan vi hoppa 
över’. Där är vi inte riktigt tydliga från ledningens håll och det är väl en av frågorna vi inte riktigt har 
hunnit med att jobba igenom.  

Vi har haft lite problem med att vi kanske hamnade lite tokigt i sjösättningen av uppdragstyperna där 
man mer samlade ihop det som fanns i vårt projektstyrningssystem, man rakade ihop det och pakete-
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rade det in i verksamhetssystemet. Andra avdelningar som inte hade något tidigare projektstyrningssy-
stem skapade något i verksamhetssystemet och det blev mer anpassat för verksamhetssystemet. Det är 
det vi lever med, vi lever fortfarande kvar i vårt projektstyrningssystem fast vi har [verksamhetssystemet] 
också, och det där måste integreras för att man ska få det att funka. Det arbetet har man velat driva 
länge, men de som har haft ansvaret för det har fallit bort av olika anledningar. Nu har man kommit 
igång med det arbetet igen och vi får hoppas att det är ett led i att man får det att fungera bättre. 

Innehållsaspekter 

Gällande de instruktioner och den information systemet tillhandahåller är en av utmaningarna som lyfts 

fram generaliteten i systemets mallar och uppgifter. Flera konsulter anser att problemet ligger i att vart och 

ett av företagets projekt är mer eller mindre unikt och förstår att det är svårt att skapa mallar och upp-

giftsbeskrivningar som passar varje specifikt projekt. Det lyfts ändå fram som ett problem och en konsult 

beskriver det som att ”[…] av tio dokument i [verksamhetssystemet] behöver jag ett halvt. De övriga 9,5 relaterar inte 

till det aktuella projektet snarare än att de är dåliga.” (Senior konsult) En annan säger att ”[…] om du hittar tio 

exempel kan du kanske [slå samman] dem till något du behöver.” (Junior konsult) Speciellt i små projekt kan arbe-

tet med att sålla i det stora utbudet av uppgifter och verktyg kräva en oproportionerligt stor arbetsinsats i 

förhållande till uppdragets storlek. En nyanställd senior konsult använder inte heller systemets mallar och 

verktyg, utan använder sig av egna lösningar kombinerat med andra tillvägagångssätt hen använt på sin 

tidigare arbetsplats. 

Företagets verksamhetsutvecklare diskuterar både huruvida projekt i byggbranschen verkligen är unika, 

viktiga egenskaper ett IT-stöd behöver inneha för att det ska kunna appliceras på varierande projekt, och 

utmaningarna i att konstruera ett sådant: 

Att projekt är unika är ett gammalt ordstäv inom byggbranschen och i mitt tycke en missuppfattning. I 
de flesta projekt så är det man gör väldigt likt det man gjorde i förra projektet. Variationen är egentlig-
en på ganska små delar, exempelvis hur stort är objektet, vad är det för grundläggning på objek-
tet…men i grunden handlar det mycket om att det ska tas fram handlingar och byggas gjutformar som 
ska fyllas med armering och betong och så vidare liksom. Och de delarna är ju väldigt väldigt repetitiva, 
det är så gott som exakt samma saker man gör i alla projekt, sen gör man dem lite olika mycket, lite 
olika länge och i lite olika storlek, men arbetsmomenten är väldigt upprepande egentligen. 

Utifrån just det så är det svårt att beskriva sekventiella arbetssätt, rena kokböcker, det vill säga där du 
kan tala om att först gör du såhär, sen gör du såhär osv. Det går nästan inte att beskriva någon komplex 
verksamhet så i detalj, men det går att etablera en övergripande struktur för det man gör och det går att 
etablera en nomenklatur som gör att man kan lokalisera det stöd man behöver. Det är ett sätt att främja 
kunskapsutbyte och kunskapsutveckling, att etablera dessa gemensamma begreppen och strukturerna så 
att man kan utbyta förståelse för erfarenheter kring olika saker. Det är ju väldigt svårt om man kallar 
två saker för olika namn, men om man lyckas kalla det samma namn förstår man att man pratar om 
samma sak.  

Genom att etablera en struktur och fylla den med innehåll så kan man stödja projekten och då finns det 
varianter för olika saker och man behöver också beskriva omständigheter kring olika saker. Exempelvis 
om det finns två olika mallar: den här mallen är bra under de här förutsättningarna, men ser förutsätt-
ningarna istället ut såhär då är det bättra att använda den här mallen. Det är den här typen av meta-
information som behöver fyllas på men som blir väldigt omfattande. En av svagheterna vi har i det sy-
stem i dag är att vi har en ganska centraliserad organisation och kvalitetskontroll, kontra ett system som 
är helt och hållet användargenererat såsom ett valfritt forum på internet till exempel. Det är en fin ba-
lansgång och som professionell leverantör så har vi ett jättestort ansvar i att följa lagstiftning och det 
regelverk som finns, och det är enormt omfattande. 

I enkäten ombads respondenterna att ta ställning till både hur unika de anser att olika projekt är, samt 

huruvida många arbetsmoment anses återkomma i samtliga projekt. Resultatet återfinns i Figur 13 och 
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visar att även om konsulterna anser att projekten är unika, anser de samtidigt i ännu större grad att ar-

betsmoment återkommer i samtliga projekt. 

 

Figur 13: Enkätrespondenternas åsikter om ifall projekt är unika, respektive om många arbets-
moment återkommer i samtliga projekt. 

De mallar och verktyg som ligger i systemet idag är enligt verksamhetsutvecklaren användargenererade 

och består av en blandning av material som funnits med länge och sådant som har tillkommit i och med 

att verksamhetssystemet skapades. Hen erkänner att det idag finns luckor i utbudet. Gällande komplette-

ringen av existerande material och framtagande av nytt anser en senior konsult att det krävs en längre 

periods användande av en mall eller uppgift innan det går att avgöra dess nytta och funktionalitet. Hen 

anser därför att de mest seniora borde utveckla nya mallar och rutiner, gärna utifrån de egna mallar de ofta 

använder istället för de som idag tillhandahålls i systemet.  

Rutiner för kunskapsutbyte och erfarenhetsåterföring i projektmodellen 

Konsulterna har över lag svårt att peka ut de exakta rutinerna kopplade till kunskapsspridning och erfa-

renhetsåterföring i projektmodellen. Några känner inte till några rutiner alls, medan andra hänvisar gene-

rellt till slutet av projektet och slutrapporten och att det finns någon form av uppgifter relaterade till frå-

gan i det skedet. Ingen av konsulterna känner heller till rutiner eller uppgifter som syftar till att arbeta med 

kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring kontinuerligt under projektet, men en senior konsult påpekar 

att projektens regelbundna projektmöten ger tillfälle för erfarenhetsutbyte. Flera konsulter poängterar 

även att existerande rutiner endast behandlar det specifika projektet ute hos kund och erfarenheter däri, 

men missar att beröra problem relaterade till företagets uppdragsansvar, alltså företagets interna processer 

och rutiner. 

En senior konsult arbetar mycket i en kunds verksamhetssystem och beskriver hur erfarenhetsåterföring 

sker hos kunden: 

I alla projekt jag arbetar i har vi erfarenhetsmöten, i vart fall har man i slutet av projektet en erfaren-
hetsworkshop. Först så skickar man ut ett antal frågor till projektdeltagarna och de får svara på hur det 
har gått och de får betygsätta [olika delar]. Sedan lyfter vi ut de mest alarmerande och så har vi arbets-
grupper i workshopform i avslutskedet. ’Det här gick dåligt, vad kan vi göra bättre i nästa projekt.’ 
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Enligt konsulten händer det att liknande workshops hålls flera gånger i olika projektfaser. I viss utsträck-

ning hålls motsvarande möten även i det egna företaget, dock endast ute i projekten och återigen inte i 

relation till företagets uppdrag. Därför görs protokoll eller annan dokumentation inte nödvändigtvis till-

gänglig för alla företagets anställda, utan endast för projektmedlemmarna. Vidare håller kunden regel-

bundna projektledarträffar i syfte att uppdatera både interna och externa (inhyrda) projektledare kring nya 

branschregler och viktiga lärdomar som uppmärksammats i ovan nämnda workshops. 

Från en annan senior konsult beskrivs erfarenheter av löpande dokumentation och spridning av erfaren-

heter: 

Där har [kunden] en bra modell, därför att de har i varje [månadsvisa] statusrapport man lämnar in en 
punkt för just lärdomar från perioden eller motsvarande. Där kan man då ta upp saker som är bra eller 
dåliga eller behöver förbättras, vilket är väldigt bra också för då kommer man ihåg dem när man ska 
skriva sin slutrapport. Då har man liksom samlat på sig ett gäng punkter [under den rubriken] som man 
kan lyfta ut sen till sin slutrapport också. Då behöver man inte sitta efter, hur många år det nu kan vara 
från start till stopp i ett projekt, och försöka komma ihåg allt det här vilket man aldrig gör. […] Det 
finns inget sådant rapporteringskrav här på arbetsplatsen. På mitt första jobb införde de det där och det 
blev ett jävla ramaskri till en början. Men faktum är att det är ett väldigt kraftfullt verktyg för en själv 
att skriva statusrapport för sitt eget arbete. Det behöver inte vara några långa romaner, men att få ner 
vad man håller på med, det är väldigt bra. 

Verksamhetsutvecklaren pekar ut rutiner i projektmodellen som syftar till återförande av erfarenhet, och 

de verktyg som finns för att stödja och vägleda just den uppgiften. Dessa ligger främst i slutet av pro-

jekten, men det finns även en rutin i genomförandefasen med syfte att samla in erfarenheter och kundkla-

gomål samt rapportera in eventuella förbättringsförslag via förbättringsplatsen. Hen framhäver att dessa 

rutiner, likt alla andra rutiner och system i verksamheten, endast är så bra som den utsträckning i vilken de 

används. Huruvida rutinerna är ”tillräckliga” eller om de behöver tydliggöras beskriver hen enligt följande: 

De är tillräckliga ur ett kvalitetsperspektiv, vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och ISO14001, så 
ur det perspektivet är de tillräckliga. Ur perspektivet att man skulle vilja ha en optimal kunskapsut-
veckling- och återföring inom företaget så är de väl inte tillräckliga. Och det som i så fall brister är för 
det första att det i praktiken ska genomföras så som det är stipulerat i processen, och det andra är att 
väldigt mycket av de rutiner som krävs för att det ska fungera hör inte hemma i en uppdragsprocess, 
utan de hör hemma i stödprocesser. Det vill säga sådant som snarare rör kontorens, företagets och af-
färsområdets övergripande arbete snarare än att det rör det specifika genomförandet av uppdraget 
egentligen. Det tror jag är delvis en effekt av affärsmodellen och hur branschen fungerar, att det man 
gör i uppdraget syftar till att föra uppdraget mot sin leverans medan det här är meta-processer och de 
måste hanteras på ett annat sätt. Som ni är inne på, nätverk, finns det tillfällen till seminarier eller 
workshopar. Till viss del finns det utrymme till sådant i uppdragen och man lär sig mycket där, men 
vill man ha en systematiserad kunskapsutveckling inom företaget så tror jag den hör hemma mer i stöd-
processerna. 

Enkätutvärdering av verksamhetssystemet 

I Figur 14 nedan redovisas utvalda resultat av enkätrespondenternas utvärdering av företagets verksam-

hetssystem. Resultaten visar stöd för de intervjuade konsulternas åsikter om brister i hur material presente-

ras, samt svårigheter i att hitta det som eftersöks i verksamhetssystemet. De antyder även att konsulter i 

stor utsträckning väljer att kringgå systemet genom att använda sig av egna eller kollegors mallar och verk-

tyg istället för de som presenteras i verksamhetssystemet. Vidare visar enkäten att chefer ser verksamhets-

systemet som ett viktigare verktyg för kunskapsinhämtning än konsulterna.  
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Figur 15 nedan visar slutligen att mallar och verktyg utgör den viktigaste funktionen ur kunskapsinhämt-

ningssynpunkt för både chefer och konsulter. Chefer anser dock att detta är en viktigare funktion än kon-

sulterna. 

Figur 14: Enkätrespondenternas utvärdering av utvalda aspekter av företagets verksamhetssy-
stem. 

 

Figur 15: Enkätrespondenternas poängsättning av funktioner i verksamhetssystemet.  
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4.3 Insamling och implementering av Best Practices 
Enligt flera konsulter, gruppchef och verksamhetsutvecklare är många verktyg och processer resultatet av 

identifierade best practices, exempelvis verksamhetssystemet och projektmodellen. Rutinerna i systemet 

bygger på en lång erfarenhet från branschen, kombinerat med justeringar som drivits fram av regelverk 

och dess förändringar. Ett par konsulter säger att det händer att best practices identifieras och implemen-

teras, samtidigt påpekar dock samtliga att det saknas ett systematiskt arbetssätt för att samla in och sprida 

nya best practices. Det finns enligt ett par konsulter också en inbyggd tröghet i införandet av nya best 

practices, eftersom att om inte nya best practices behandlas utifrån ett strukturerat sätt och anpassas riske-

rar förändringar och nya verktyg eller rutiner att skada den existerande strukturen i verksamhetssystemet. 

En konsult som arbetar med utveckling av ett nytt teknikområde och dess implementering beskriver pro-

blematiken: 

Egentligen ska vi baka in det i VS och ersätta det som redan finns, men innan medarbetarna kan jobba i 
det och förstår vad det är för något, då kan vi ju inte göra det. Då måste vi belysa att det här är lite an-
norlunda. Samtidigt uppstår problemet att om vi påbörjar den processen, då får de ju inte av misstag 
råka ta ett dokument från den andra [nya] processen för då stämmer ju inte den [nya dokumentet] med 
helheten i den [gamla processen]. Då har vi med andra ord best practice där, hur jobbar vi med BIM-
projekt, men den gamla strukturen skapar då problem med hur vi ska få in den. Man behöver ju då 
tänka till hur man ska sprida det så att det inte blir katastrof av det, för om man blandar det så blir det 
ju fel. 

Gällande implementeringen av nya best practices, verktyg eller rutiner är uppfattningen om tillvägagångs-

sättet varierande hos konsulterna. Majoriteten av konsulterna, med endast ett enstaka undantag, uppger att 

de inte känner till strukturerade pilotprojekt i syfte att utvärdera nya rutiner eller verktyg. En konsult be-

skriver att utveckling istället uppstår inom projekt som en effekt av att problem uppstått. När projektet 

sedan avslutas kan projektmedlemmarna försöka sprida lösningen de kom fram till i förhoppningen om att 

det kan bli en ny rutin eller leda till uppdateringar i verksamhetssystemet, tyvärr stannar processen enligt 

flera konsulter vid att den enskilda personen tar med sig upplevelsen som en personlig erfarenhet. En 

junior konsult uttrycker att detta beror på en ”…det är såhär vi alltid har gjort och såhär kommer vi alltid att 

göra”-mentalitet, vilken gör det svårt att få kollegor att ta till sig andras idéer. För en senior konsult, dock 

ganska nyanställd i det studerade företaget, går implementeringen av nya verktyg till på följande sätt:  

Jag skulle använda det i mina projekt och dela med mig till de andra deltagarna i projektet och på det 
sättet informellt sprida det. Men jag vet inte vem jag skulle stoppa det i nävarna på…kanske gå till che-
fen och säga att det här tycker jag funkar bra. Men jag vet inte riktigt. (Senior konsult) 

Samma konsult är en del av ett egenstartat nätverk fokuserat på en viss fråga, och resultaten av diskussion-

erna däri planerar de att presentera på ett mer strukturerat sätt: ”Det här har vi jobbat fram i vår grupp, vi tycker 

det är bra och vi tycker att detta borde tas med på något sätt.” Ytterligare en senior konsult säger att det görs för-

sök att sprida nya idéer eller verktyg men påpekar att tidsbristen ofta begränsar deltagandet: 

Du har någon typ av gemensam genomgång/utbildning. Och då är det klart, då måste man hinna gå på 
dessa och gör man inte de så är man ute. Är det så att man sitter ute i något jätteviktigt uppdrag och 
man har andra kritiska möten, man har prioriterat ned [genomgången/utbildningen] av någon anled-
ning, då faller man emellan. (Senior konsult) 

Enligt verksamhetsutvecklaren är företagets arbete med best practices starkt knutet till verksamhetssyste-

met. 

[Best practices] är en central del i vårt utvecklingsarbete genom hela företaget. Övergripande går det till 
så att vi delar in verksamheten i ett antal olika typer av uppdrag som vi genomför. Sen finns det då en 
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organisation ovanför, men för varje typ av uppdrag finns det antingen en grupp eller en person med an-
svar för arbetssättet och verktygen som finns kopplade till den typen av uppdrag. Så där arbetar man då 
aktivt med att beskriva en best practice-arbetsmetodik för det och man arbetar aktivt med att uppdatera 
och sprida den. Och den följer automatiskt med in i vårt projekthanteringsverktyg så att man får med 
sig relevanta verktyg och beskrivningar för arbetssättet, och där finns även integrerat funktionaliteten 
för att ge feedback på innehållet och föreslå uppdateringar. […] Hela det här med best practice-tänket 
ÄR verksamhetssystemet. 

Företaget använder enligt verksamhetsutvecklaren inget strukturerat sätt att kategorisera best practices på 

olika nivåer, men hen anser att den informella utvecklingsprocessen skulle kunna delas in i ett par olika 

steg: 

[Vi kategoriserar inte best practices] på ett tydligt sätt, det skulle jag inte säga. Men i praktiken ser det 
ofta ut så att en idé uppstår lokalt, sen lyfter man den till en nationell nivå inom företaget. Sen deltar vi 
i olika branschforum kring olika frågor där man jobbar med att etablera saker på en branschnivå. Så 
ingen formaliserad kategorisering, men i praktiken går det ofta till så. 

4.3.1 Hantering av förbättringsförslag 
Användandet av verksamhetssystemets förbättringsplats varierar mycket bland konsulterna, cirka hälften 

av de som intervjuats uppger att de aldrig använder funktionen. De som uppgett att de inte använder för-

bättringsplatsen uppger att det beror på en kombination av att systemet är långsamt att använda, att funkt-

ionen uppfattas som en traditionell förslagslåda vars förslag det inte händer mycket med, och att det är 

svårt hitta konkreta förbättringsförslag. En ytterligare konsult, som använder systemet ibland men inte för 

alla problem eller förslag, påpekar det sistnämnda problemet och beskriver känslan: ”Det här upplevde jag 

som ett problem, har jag nu tid att formulera mig kort och koncist i ett mejlformulär?” (Senior konsult)  

Företagets verksamhetsutvecklare säger att tanken med förbättringsplatsen är att den ska användas för att 

rapportera in förbättringsförslag oberoende av dess natur. Enligt konsulterna upplevs systemet vara till för 

att rapportera förslag och problem av teknisk och systemrelaterad natur. Det handlar om buggar, länkar 

som inte fungerar, eller funktioner som saknas i systemet eller på andra delar av företagets intranät. Ingen 

av konsulterna känner dock igen några direktiv kring vad som bör eller inte bör rapporteras in via förbätt-

ringsplatsen. Flera påpekar dock att varje del och uppgift i processdelen av systemet har en ”ägare” med 

ansvar för uppdatering och utveckling av processen. Därför skickar de förslag gällande dessa direkt till 

ägaren och inte via förbättringsplatsen. En av konsulterna har uppfattningen att förslag via förbättrings-

platsen går till IT-avdelningen och att det inte vore lämpligt att skicka icke-tekniska förslag till dem, utan 

att exempelvis potentiella best practices lyfts en nivå och skickas direkt till chefen eller upp-

drags/uppgiftsansvarig. Verksamhetsutvecklaren påpekar att hanteringen av förslag visserligen är decent-

raliserat, men inte till en IT-avdelning generellt, utan att förslag som knyts till en specifik uppdragstyp 

hamnar direkt hos uppdragstypens ansvarige. 

När ett förslag har rapporterats in erhåller förslagslämnaren en bekräftelse på mottaget förslag, samt se-

nare även bekräftelser allt eftersom förslaget behandlas. Flera konsulter nämner att detta ofta tar ganska 

lång tid, och en konsult påpekar även att det aldrig händer att hen blir kontaktad för utförligare beskriv-

ning eller annan återkoppling kring förslaget. 

Avdelningschefen som intervjuats i studien har tidigare varit uppdragsansvarig för en viss uppdragstyp, 

och hen anger att det på tre till fyra år på sin höjd kom in tio förslag via systemets rapporteringssystem, 

varav de flesta har handlat om mindre tekniska detaljer snarare än förslag av strukturell karaktär. Hen sva-

rar också tvekande på hur processen för hantering av åtgärdsförslag, till exempel huruvida det är den upp-

dragsansvarige själv som ger återkoppling på förslagets behandlingsprocess. Det är inte den uppdragsan-
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svarige som gör själva redigeringen i verksamhetssystemet. Förslagslämnaren inkluderas i processen när 

behov finns och när det är mer oklart i detalj vilken förändring som bör göras. Ett exempel som tas upp är 

när en byggmötesmall sågs över för en tid sedan. Där uppstod det enligt avdelningschefen en dialog kring 

utformningen av den nya mallen. Vid mindre tekniska frågor där det är tydligt vad som ska göras är denna 

dialog ej lika nödvändig. 

Organisatoriskt stöd för att driva idéer och förslag 

Flera konsulter ger uttryck för att idéer till förändringar är något den individuella konsulten måste driva 

hårt och på egen hand om förändringar ska åstadkommas. Det finns en möjlighet att sprida egna idéer i 

företagets nyhetsbrev, eller att på en fikarast bjuda in till en kort presentation av sina tankar, fast det måste 

ske på eget bevåg. Ett par konsulter uttrycker ett önskemål om att deras gruppchefer eller någon med 

ansvar för frågan var mer öppen för att hjälpa till att utveckla idéer och gav en bättre respons. I dagsläget 

har de slutat dela med sig om idéer eftersom de inte har tid att driva frågan på egen hand:  

Vi har fullt upp. De som sitter ute hos kund hinner inte. Och det där är jätte dumt, för vi kanske skulle 
kunna jobba effektivare om vi använde [nya arbetssätt]. (Senior konsult) 

Man måste orka driva frågan. Jag har meddelat, men vad någon gör med den informationen det vette 
fasen. Jag kommer ofta på saker jag skulle vilja driva, men i vissa delar av livet orkar man inte det. Det 
finns inte stöd i den omfattningen som jag tycker [behövs]. (Senior konsult) 

Jag försöker ta med mig förslag på förbättringar från kunden och det kommer tillbaka till gruppchefen. 
I slutrapporten eller på något skriftligt sätt, men det känns som att det faller bort. Det känns lite hopp-
löst ska jag säga. Man gör det några gånger, men sen när man inte får något gehör, då…då slutar man 
med det. (Senior konsult) 

Stöd för att driva idéer finns säkert om man letar efter det, men det kommer inte så naturligt. Det 
skulle behövas en bättre struktur kring det. (Senior konsult) 

Även regionchefen tar upp att gruppcheferna är personer som borde ta ett ansvar i frågan genom att assi-

stera i implementeringen av förbättringsförslag och koppla samman förslaget med den uppdragsansvarige. 

Verksamhetsutvecklaren inom affärsområdet beskriver sin syn på varifrån företaget ska hämta nya förbätt-

ringsförslag: 

Förbättringsförslag kommer dels från användare, och dels från de utpekade personerna som ansvarar för 
att hålla ihop [uppdragstyperna]. Ibland kommer de även från kunder, vi jobbar systematiskt med att 
följa upp kunderna och deras upplevelse av våra leveranser och samarbetet och vi jobbar utifrån det för 
att förbättra hela tiden. [Beslut om implementeringen av ett förslag] fattas av de uppdragsansvariga i 
första hand. Det kan ju komma in förslag som är i direkt konflikt med varandra och då har man ett an-
svar att förankra och göra en bedömning av vad som är mest relevant och ta ett beslut utifrån det. Sen 
kan det också vara så att två olika sätt kan vara mer relevanta beroende på situation och då kan det fin-
nas alternativ också kring hur man bör agera eller var man bör använda. 

Problematiken kring hantering av förbättringsförslag, och framför allt användningen av verksamhetssy-

stemets förbättringsplats, visar sig även i enkätundersökningen (se Figur 16 nedan). 
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Figur 16: Enkätrespondenternas användningsfrekvens av verksamhetssystemets förbättringsplats.  
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5 Analys 
I analysen ställs rapportens teori mot den insamlade empirin i syfte att identifiera likheter och skillnader. Analysen inleds 

med att undersöka vilken kunskapsstyrningsstrategi företaget förefaller följa och fortsätter sedan med att undersöka hur 

kultur och andra faktorer påverkar kunskapsutbytet. Vidare utforskas forum och verktygs kunskapsutbytesegenskaper och 

det avslutande avsnittet behandlar arbetet med best practices i det studerade företaget. 

5.1 Faktorer som påverkar kunskaps- och erfarenhetsutbytet i 

ett teknikkonsultbolag 

5.1.1 Analys av existerande kunskapsstyrningsstrategi 
Hansen, Nohria & Tierney (1999) beskriver två typer av kunskapsstyrningsstrategier: kodifiering respek-

tive personalisering. Sammanställningen som finns i Tabell 5 på sida 66 och i Tabell 6 på sida 67 visar att 

det finns inslag av forum och verktyg av både personaliserings- och kodifieringsnatur i organisationen. 

Merparten av konsulterna beskriver person-till-person-kontakt med kollegor, både i dagliga arbetet och i 

exempelvis parhästsystemet, som den viktigaste källan till kunskap och information. Organisationen job-

bar även med ett öppet mentorskap, har ett fokus på vilja att dela med sig vid rekryteringar, och mark-

nadsför ordstäv såsom ”Fråga, vi hjälper till”. Dessa punkter antyder en personaliseringsstrategi. Vissa 

konsulter beskriver verksamhetssystemets roll i sitt lärande och sin kunskapsinhämtning, och merparten av 

konsulterna använder sig av dokumentation av gamla uppdrag i sitt arbete. Chefer och verksamhetsutveck-

lare beskriver även att ett stort fokus ligger på att verksamhetssystemet ska användas aktivt av konsulterna 

och vara en källa till kunskap och information. Vissa konsulter upplever även att det finns tydliga direktiv 

att aktivt använda verksamhetssystemet för att söka information och bidra till dess utveckling. Dessa 

punkter är i sin tur i linje med en kodifieringsstrategi. 

Hansen, Nohria & Tierneys (1999) rekommenderar att företag fokuserar minst 80 procent på en strategi, 

vilken stöttas av 20 procent av den andra strategin. En senare studie av Ambos & Schlegelmilch (2009) 

fann dock att konsultbolag tenderar att ha mer utpräglade blandstrategier, med 60 procents fokus på en 

strategi och 40 procents fokus på den andra. Analysen i föregående stycke, i kombination med regionche-

fens analys av affärsområdets strategi utifrån Tabell 2 som återfinns i Bilaga 4 - Graderingsskala kodifie-

ring/personalisering på sida 91, antyder att företaget ligger närmare en blandstrategi än en 80/20 fördel-

ning.  

Ambos & Schlegelmilch (2009) presenterar även ett ramverk för konsulters kunskapsstyrning i projekt (se 

Figur 4).  Konsulterna i denna rapports studie använder sig av både personliga kontakter och dokumentat-

ion i sin kunskapsinsamling, skapar huvudsakligen kunskap i sina projektgrupper, nätverk eller i exempel-

vis parhästsystemet, samt sprider kunskap från projekt genom att tillgängliggöra dokumentation från pro-

jektet. Dessa mekanismer ligger i linje med det föreslagna ramverket. Det förekommer dock även kun-

skapsspridning från projekt genom erfarenhetsåterföringsmöten eller diskussioner kring problem i projekt 

på avdelningsmöten, vilket inte stödjer ramverket. Det saknas även tillräckligt material för att avgöra om 

projektinitiering och underhållande av kunskap följer ramverket i det studerade företaget.  

Boh (2007) presenterar slutsatser kring kunskapsstyrningsstrategiernas lämplighet i unika respektive repeti-

tiva projekt, där hen förespråkar att kodifiering är lämpligast i repetitiva projekt och att personalisering är 

lämpligast i unika projekt. Författaren diskuterar även egenskaper hos repetitiva respektive unika projekt. 

Åsikterna skiljer sig åt kring huruvida de projekt företaget bedriver är unika eller repetitiva. Vissa konsulter 
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anser att det är svårt att standardisera mallar och rutiner i företagets projektstöd på grund av den höga 

graden av variation mellan projekten, vilket är i linje med slutsatserna om unika projekt. Andra konsulter, 

verksamhetsutvecklare och även chefer anser att många moment återkommer i de flesta projekt och ex-

empelvis endast varierar i tidsåtgång och att det därför går att standardisera processer, i linje med slutsat-

serna om repetitiva projekt. Enkäten visar att projekt både bedöms vara unika och samtidigt övervägande 

bestå av arbetsmoment som återkommer i samtliga projekt. Dessa varierande resultat från både enkäter 

och intervjuer talar var för sig för lämpligheten av kodifiering respektive personalisering. 

5.1.2 Organisatoriska faktorers påverkan och hinder för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 

Kultur, ledningsstöd och ansvar 

Både O’Dell & Grayson (1998) och Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) beskriver vikten av att det i 

organisationer råder en öppen kultur för att skapa goda förutsättningar för kunskapsstyrning, och de se-

nare författarna lyfter bland annat fram tillit, samarbete och engagemang som viktiga beståndsdelar. Enligt 

Akhavan, Jafari & Fathian (2006) bör kulturen dessutom skapa motivation, tillhörighetskänsla och egenbe-

stämmande för att kunskapsdelning ska ta fart. O’Dell & Grayson (1998) varnar även för att kunskaps-

samlande i maktsyfte kan utgöra ett stort hinder för kunskapsstyrning. De intervjuade konsulterna är eniga 

om att huvudansvaret för att bedriva kunskapsutbyte ligger hos varje individ, vilket tyder på en medveten-

het hos de anställda om vikten att engagera sig i kunskapsutbyte. Arbetsplatsen präglas enligt intervjure-

spondenter av ett öppet klimat där folk är villiga att svara på frågor från sina kollegor. Observationerna får 

även stöd i den genomförda enkäten. Dessa observationer tyder på en organisationskultur som känne-

tecknas av samarbete och professionalism snarare än hemlighållande av kunskap, vilket uppfyller flera av 

de presenterade framgångsfaktorerna. Det har också framkommit från flera intervjuer att just viljan att 

dela med sig av sin kunskap är något som är en förutsättning för att bli anställd, vilket tyder på att denna 

öppenhet på arbetsplatsen är något företagets ledning jobbar aktivt med att skapa. 

Ledningsstöd och en utarbetade strategier är framgångsfaktorer för kunskapsstyrning enligt Mas-Machuca 

& Martínez Costa (2012), och även Akhavan, Jafari & Fathian (2006) menar att ledningsstöd krävs för 

lyckad kunskapsstyrning. Nonakas (1994) förespråkade ’middle-up-down’-modell för organisatoriskt lä-

rande förlägger en stor del av ansvaret för kunskapsutbyte på mellancheferna i en organisation. O’Dell & 

Grayson (1998) förespråkar vidare vikten av en fungerande infrastruktur kring kunskapsstyrningen, vilket 

inkluderar roller och ansvarsfördelning. De intervjuade konsulterna nämner svepande att en högre chef 

borde ha ansvaret för att skapa förutsättningar för kunskapsarbete, men ingen av dem pekar ut en specifik 

person som de vet har ansvaret. Enkäten förlägger ansvaret till avdelningschef alternativt gruppchef, där 

gruppchef skulle vara mest i linje med en ’middle-up-down’-modell. Det förekommer enligt intervjuer och 

enkät få tydliga direktiv för hur kunskapsarbete ska bedrivas eller rapporteras, utöver att juniora konsulter 

ska inkluderas i verksamheten samt att företagets verksamhetssystem ska användas. Avsaknad av direktiv 

och tydlig ansvarsfördelning indikerar brister i infrastrukturen kring kunskapsstyrning. 

Garvin (1993) förespråkar tydliga strategier som en framgångsfaktor för att förändringsprojekt ska få 

spridning i en organisation. Författaren säger även att lyckat organisatoriskt lärande har sin grund i med-

veten styrning av processen, istället för att den tillåts ske slumpartat. Behovet av ett aktivt ledarskap ligger 

även i linje med Starbucks (1992) observationer att om seniora medarbetare enbart ser kunskapsarbete 

som något att leda snarare än att genomföra, kan det resultera i att de endast delegerar ansvaret snarare än 

att leda genom exempel. Om ledarskapet kring kunskapsstyrning brister kan det, enligt Ajmal & Koskinen 

(2008), leda till att individerna i organisationen har svårt att se egennyttan i att lägga tid på att dokumentera 
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kunskaper och erfarenheter, och att tidigare misstag riskerar att upprepas, vilket skulle höja ’kostnaden av 

att inte veta’ enligt O’Dell & Graysons (1998) definition. Regionchefen ger inga tydliga exempel på hur 

kunskapsutbytet styrs från ledningsnivå annat än ett fåtal konferenser samt en allmän uppmuntran till att 

dela med sig av kunskap. Detta stärker tidigare indikationer på en avsaknad av direktiv kopplade till kun-

skapsstyrning, men även att underliggande strategier saknas. 

Incitament, uppmärksamhet och mätningar av kunskapsstyrning 

Incitament för kunskapsutbyte är något som Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) nämner som en kri-

tisk framgångsfaktor för kunskapsstyrning. O’Dell & Grayson (1998) beskriver i samma anda att ett bra 

kunskapsstyrningssystem erbjuder inbyggda belöningar i form av att användarna på ett enklare sätt kan 

utföra sitt arbete och uppnå sina mål. Ett exempel på ett system som fungerar väl enligt detta kriterium är 

parhästsystemet. Flera konsulter nämner att de tycker det fungerar bra och att det är roligt. En konsult 

nämner att hen aktivt söker kontakt med de yngre medarbetarna och tar med dem på sina egna uppdrag, 

vilket tyder på att parhästsystemet i sig är ett välfungerande system enligt ovan nämnda definition. Ett 

system som fungerar mindre bra i detta avseende är företagets verksamhetssystem. Flera konsulter upple-

ver att det är väldigt långsamt, och även begränsat med avseende på överföringshastighet. Som en följd av 

detta väljer vissa att inte arbeta aktivt i systemet alls under projektens gång, utan laddar istället upp det 

material som krävs i slutet av projektet. 

O’Dell & Grayson (1998) betonar vikten av att individer uppmärksammas på en kollektiv nivå, till exem-

pel på event där personer och grupper som tagit ett stort ansvar för kunskapsutbyte uppmärksammas för 

sitt arbete. På så sätt visar ledningen att kunskapsutbyte är viktigt, och övriga individer i organisationen 

motiveras till att bidra till processen. Ingen av de intervjuade konsulterna nämner att personer som visat 

framsteg i sitt arbete med att antingen ta in eller dela kunskap offentligt uppmärksammas i organisationen.  

O’Dell & Grayson (1998) presenterar aktivitetsmätningar respektive processmätningar av kunskapsstyr-

ning. Aktivitetsmätningar ger enligt författarna inga indikationer på de resultat verktygen bidrar med, utan 

enbart information om tillgänglighet, användande och materialets kvalitet. De exempel på mätmetoder 

som framkommit i studien är de anställdas egna betyg på kunskapsutbytet i företaget, samt den kontroll 

som finns i verksamhetssystemet på dokument som laddas upp där. Det senare är i linje med ovan 

nämnda aktivitetsmätningar. 

Lärande av misstag och hinder för kunskapsutbyte 

Ajmal & Koskinen (2008) presenterar fynd kring att det existerar vissa sociala barriärer som begränsar 

diskussion kring problem och misstag i projektorganisationer. Problem och misstag hanteras på det stude-

rade företaget till stor del i projekten, där konsulterna arbetar tillsammans med representanter från kun-

den, beställaren, entreprenörer samt övriga intressenter. Dessa typer av problemgenomgångar saknas dock 

i den interna verksamheten, även om en konsult beskriver hur en kollega på egen hand samlade ihop per-

soner på kontoret för att diskutera ett problem som hen hade i sitt projekt. Det finns däremot inga rutiner 

för hur problem i uppdragen ska behandlas, vilket enligt en senior konsult kan bero på den starka kopp-

lingen till individer som arbetet innebär. En annan senior konsult beskriver en strutsmentalitet där pro-

blem sopas under mattan istället för att offentliggöras inom organisationen i lärande syfte.  

Hobday (2000) nämner ett antal begränsningar av kunskapsutbyte som typiska för projektorganisationer, 

exempelvis att grundläggande strukturer saknas. Gällande konsultfirmor presenterar både Starbuck (1992) 

och Garvin (1993) observationer av att konsultfirmor lägger stor vikt vid en hög faktureringsgrad samt att 

kunskapsarbete blir lidande om tid för reflektion och analys pressas bort av pressen från det dagliga arbe-
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tet. Den återkommande faktorn som tas upp som det största hindret för kunskapsutbyte inom det stude-

rade företaget är tidsbristen. En konsult berättar till exempel om att projektgrupper upplöses efter avslu-

tade projekt, och att dess medlemmar snabbt är inne i nästa projekt. De intervjuade konsulterna upplever 

även pressen att fakturera timmar mot kund som hög, och att kunskapsarbete får en nedprioriterad roll. 

Den intervjuade verksamhetsutvecklaren menar på att det är ett fel som kan härledas till affärsmodellen. 

Det förefaller också vara så att konsulterna har väldigt lite slack i sitt schema, och därmed får svårt att 

lägga tid på annat än sina kunduppdrag. Ett annat hinder som nämns är att de personliga mötena kollegor 

emellan blir lidande då många anställda spenderar en stor del av sin tid hos kund istället för på det egna 

kontoret. Om inte de anställda träffas blir det svårt att skapa forum för socialisering enligt Nonakas (1994) 

definition, och möjligheterna för utbyte av tyst kunskap minskar följaktligen. 

Sammantaget styrker ovanstående avsnitt Hobdays (2000) bild av bristande strukturer och incitament för 

kommunikation och lärande i projektbaserade organisationer. 
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5.2 Identifierade forum och verktyg samt deras påverkan på 

kunskapsutbyte 
I Tabell 5 och Tabell 6 på kommande sidor presenteras en översikt över de forum och verktyg för kun-

skapsutbyte som identifierats i studien. Bohs (2007) uppdelning i institutionaliserade och individualiserade 

kunskapsöverföringsmekanismer har använts för att göra en övergripande sortering av forum och verktyg, 

vilket illustreras i Figur 17 nedan. 

 

Figur 17: Institutionaliserade och individualiserade forum & verktyg. 
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Institutionaliserade 

forum 

Parhästsystemet Projektgrupperna Erfarenhetsåter-

föringsmöten 

Gruppmöten Avdelningsmöten 

Kunskaps-omvandlingar Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Informationsfyllighet Hög Hög Hög Hög Hög 

Kunskapsdelnings-

mekanism 

Institutionaliserad personal-

isering 

Institutionaliserad personalisering Institutionaliserad personal-

isering 

Institutionaliserad personal-

isering 

Institutionaliserad personalisering 

Sökarbete Medel Medel Medel Medel Medel 

Överföringstid & arbete Medel Medel Medel Medel Medel 

Kunskapskvalité Hög Hög Hög Hög Hög 

Kunskapsfräschör Hög Hög Hög Hög Hög 

Organiserade nätverk Webbaserat forum Individualiserade forum Sociala nätverk & möten Icke-sanktionerade 

nätverk 

Konsultssammankallade 

möten 

Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Kunskapsomvandlingar Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Socialisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Hög Låg Informationsfyllighet Hög Hög Hög 

Institutionaliserad personalisering Institutionaliserad kodifie-

ring 

Kunskapsdelnings-

mekanism 

Individualiserad personalisering Individualiserad personal-

isering 

Individualiserad personalisering 

Medel Högt Sökarbete Lågt Lågt Lågt 

Medel Högt Överföringstid & -arbete Lågt Lågt Lågt 

Hög Hög Kunskapskvalité Medel Medel Medel 

Hög Låg Kunskapsfräschör Hög Hög Hög 

Tabell 5: Sammanställning av forums kunskapsutbytesegenskaper. 
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Institutionaliserade 

verktyg 

Verksamhetssystemet Dokumentation av gamla 

uppdrag 

Interna kurser Individualiserade 

verktyg 

Konsulters egna mallar 

och verktyg 

Kunskapsomvandlingar Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Kombination 

Internalisering 

(Socialisering i ex. workshops) 

Kunskapsomvandlingar Kombination 

Internalisering 

Externalisering 

Informationsfyllighet Låg Låg Låg – Hög (beroende på undervis-

ningsform) 

Informationsfyllighet Låg 

Kunskapsdelnings-

mekanism 

Institutionaliserad kodifiering Institutionaliserad kodifiering Institutionaliserad personal-

isering/kodifiering (Beroende på 

undervisningsform) 

Kunskapsdelnings-

mekanism 

Individualiserad kodifiering 

Sökarbete Högt Högt N/A Sökarbete Medel/Lågt 

Överföringstid & -arbete Högt Högt N/A Överföringstid & -

arbete 

Medel 

Kunskapskvalité Hög Hög N/A Kunskapskvalité Medel/Lågt 

Kunskapsfräschör Låg Låg N/A Kunskapsfräschör Medel 

Tabell 6: Sammanställning av verktygs kunskapsutbytesegenskaper. 

 

 

 



Kunskapsstyrning i teknikkonsultbolag: En studie av forum, verktyg och förutsättningar 

Knowledge management in engineering consulting firms: A study of forums, tools and prerequisites 

 

Johan Berg 
Simon Ingebrand  68 

Institutionaliserade forum 

Samtliga institutionaliserade forum ger möjlighet till tre av fyra av de typer av kunskapsskapande Nonaka 

(1994) beskriver: externalisering, internalisering och kombination. Parhästsystemet, projektgrupperna, 

erfarenhetsåterföringsmöten och organiserade nätverk ger dessutom möjlighet till den fjärde typen av 

kunskapsskapande enligt Nonaka: socialisering. Gruppmöten och avdelningsmöten uppfyller inte kraven 

för socialisering eftersom de enligt konsulternas beskrivning inte ger en möjlighet till diskussion och för-

djupning i problem, och är därför inte förenliga med delade upplevelser enligt Nonaka. Inte heller företa-

gets webbaserade forum stödjer socialisering, då det inte ger möjlighet till delade upplevelser som beskrivs 

av Nonaka. 

Alla institutionaliserade forum förutom det webbaserade forumet ger möjlighet till direkt kommunikation 

ansikte-till-ansikte och uppfyller därför Daft & Lengels (1984) kriterier för att vara rika medier. Det web-

baserade forumet möjliggör endast textbaserad kommunikation, vilket klassas som ett medium med låg 

informationsfyllighet enligt Daft & Lengel. Samma skillnad gör att det webbaserade forumet kan klassas 

som en institutionaliserad kodifieringsmekanism för kunskapsspridning enligt Bohs (2007) definition, 

eftersom dess innehåll bygger på innehåll som har externaliserats och kodifierats. Övriga forum klassifice-

ras istället som institutionaliserade personaliseringsmekanismer enligt Bohs definition, då de möjliggör 

kunskapsutbyte person-till-person. 

De institutionaliserade forumen kan även klassificeras utifrån Powells (2010) kategorier av kunskapsmek-

anismer, utifrån dess olika process- och innehållsfördelar. Det webbaserade forumet kan klassificeras som 

ett dokumentbaserat kunskapsstyrningsverktyg (KSV-D) och skiljer sig från övriga som kan klassificeras 

som personbaserade kunskapsstyrningsverktyg (KSV-P). Detta innebär att det webbaserade forumet rela-

tivt övriga kräver mer sökarbete respektive överföringstid och-arbete, samt innehåller kunskap med en 

lägre fräschör. Kvalitén på kunskapen är dock likvärdig mellan samtliga forum. 

Individualiserade forum 

De tre identifierade individualiserade forumen ger möjlighet till samtliga av Nonakas (1994) kunskapsom-

vandlingar. Även i övrigt delar de parhästsystemet, projektgrupperna och erfarenhetsåterföringsmötenas 

egenskaper med avseende på informationsfyllighet enligt Daft & Lengel (1984), samt Powells (2010) pro-

cess- och innehållsfördelar.  

Institutionaliserade verktyg 

Bland de institutionaliserade verktygen finns en stor spridning bland dess kunskapsutbytesegenskaper. 

Verksamhetssystemet, med projektstödet i form av arbetsbeskrivningar, mallar, verktyg samt databas för 

upparbetat projektmateriel i gamla projekt, ger möjlighet för konsulter att komplettera sin existerande 

kunskap för att dra nya slutsatser, skapa nya egen kunskap med hjälp av dessa slutsatser, och bidra till 

systemet genom att ladda upp materialet som bygger på konsultens kunskap. Dessa tre processer kan i tur 

och ordning liknas vid Nonakas (1994) kunskapsskapande mekanismer kombination, internalisering, re-

spektive externalisering. 

Mallar, verktyg och arbetsbeskrivningar i verksamhetssystemet, samt dokumentation av gamla uppdrag, 

består av textdokument och kan därför anses ha en låg informationsfyllighet enligt Daft & Lengel (1984). 

Företagets interna kurser kan enligt analys med hjälp av Daft & Lengels teori anses ha varierande inform-

ationsfyllighet, från låg till hög, beroende på om utbildningen sker endast genom självstudier (låg) eller 

exempelvis klassrumsundervisning och workshops (hög). Samtliga tre verktyg kan, eftersom de är textba-
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serade, anses vara kodifieringsmekanismer för kunskapsöverföring enligt Boh (2007), men inslag av klass-

rumsundervisning eller workshops i de interna kurserna utgör även personaliseringsmekanismer. 

Powells (2010) kategorisering av kunskapsmekanismer går endast att applicera på verksamhetssystemet 

och dokumentation av gamla uppdrag på ett bra sätt, eftersom kunskapsutbytet i de interna kurserna tar 

sig väldigt varierande uttryck. Verksamhetssystemet innehåll och dokumentation av gamla uppdrag kan 

anses utgöra dokumentbaserade kunskapsstyrningsverktyg (KSV-D) och därmed kräva ett högt sökarbete, 

överföringstid och-arbete, ha en hög kunskapskvalité, men låg kunskapsfräschör. 

CV-databasen har ej kunnat analyseras utifrån ovanstående aspekter, eftersom den endast utgör en länk till 

kunskap, genom att exempelvis koppla ihop den som söker kunskap med den som innehar kunskapen. 

Individualiserade verktyg 

Den empiriska studien identifierade ett verktyg som kunde klassas som individualiserat verktyg, nämligen 

de mallar och verktyg som konsulter utbyter med varandra och använder i sitt arbete, vilka inte härrör från 

verksamhetssystemet. I egenskap av mallar och verktyg delar de flera kunskapsutbytesegenskaper med 

verksamhetssystemet, exempelvis Nonakas (1994) kunskapsskapande mekanismer och informationsfyllig-

het enligt Daft & Lengel (1984). Däremot hittar konsulterna dessa verktyg och mallar genom sitt sociala 

nätverk istället för genom ett kunskapsstyrningsverktyg, vilket gör att de kan klassas som dokument som 

överförs via socialt nätverk (SN-D) enligt Powell (2010). Detta innebär att konsulternas egna verktyg och 

mallar kräver ett medelhögt sökarbete, överföringstid och-arbete, samt har en medel kvalité och medel 

fräschör. 

5.2.1 Verksamhetssystem 
Både Mas-Machuca & Martínez Costa (2012) och Akhavan, Jafari & Fathian (2006) argumenterar för att 

kunskapsstyrningen måste ha ledningsstöd och vara en del av företagets strategiska arbete. O’Dell & Gray-

son (1998) framhäver även att implementationen och hur kunskapsstyrning vävs in i organisationen utgör 

en viktig del i möjliggöraren infrastruktur. Det studerade företagets verksamhetssystem har stort stöd 

från ledning och chefer, vilka även ser stor potential hos systemet som ett verktyg och forum för kun-

skapsdelning. Avdelningschefen beskriver dock att ledningen på vissa punkter inte lyckat styra systemets 

utveckling tillräckligt väl, samt att det fanns brister i hur affärsområdets projektstöd implementerades och 

anpassades till systemet. Både chefer och konsulter beskriver osäkra direktiv för i vilken utsträckning sy-

stemet ska användas och att många processer är frivilliga eller ställer ett mycket lågt krav på den informat-

ion som ska laddas upp i systemet.  

Cook & Cook (2004) betonar vikten av att kontinuerligt uppdatera innehållet i ett IT-system för att inte 

överflödet av information ska göra systemet oöverskådligt för användarna. Samstämmiga uppgifter från 

flera intervjuade konsulter anger att det finns väldigt mycket information i systemet och att det är svårt att 

hitta den information de söker på grund av en undermålig sökfunktion och att innehållet är bristfälligt 

organiserat. Det finns med andra ord en risk att systemets innehåll till viss del är redundant, och att det är 

svårt att upptäcka detta på grund av den dåliga strukturen. Detta exemplifieras också av konsulternas be-

skrivningar av tomma mallar, kopior på vissa mallar etc. som finns i systemet. 

Ajmal & Koskinen (2008) menar att kunskapsdokumentation blir nedprioriterad om inte stöd i projekt-

planen finns för att detta ska göras. På det studerade företaget finns ingen kontinuerlig kunskapsdoku-

mentation inlagd som rutin i projektmodellen, däremot ska erfarenheter dokumenteras i projektets avslu-

tande fas, i slutrapporten. Slutrapporterna visar sig dock vara riktade främst mot kunden, och ska till ex-
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empel innehålla mycket information om miljöaspekter om kunden har ett offentligt miljöfokus, enligt en 

intervjuad konsult.  

En fara med att kunskap och erfarenheter förpassas till dokumentation, enligt Disterer (2002), är att end-

ast projektets resultat behandlas. Kunskaper om processer och metoder som använts i utvecklingen av 

produkten förs dock enligt författaren inte vidare från projektteamets medlemmar. Dokumentation är ett 

magert medium enligt Daft & Lengel (1984), och Schenkel (2004) fann i sin studie att en grupp behöver 

tillgång till fylliga medier för att lära sig av misstag och förhindra att de upprepas. 

5.2.2 Verktyg och forums roll i konsulternas kunskapsutbyte 
Werr (1998) fann i sin studie av managementkonsulter att dokumentation av gamla uppdrag användes i 

stor utsträckning för att finna förslag på lösningar på kundernas problem och hur projektprocessen kunde 

utformas. Dokumentation av gamla uppdrag är en viktig källa till kunskap och information för många av 

konsulterna, exempelvis då projekt liknar varandra eller där det rör sig om en återkommande beställare. 

Det rör sig exempelvis om specifika mallar och protokoll, men även om tekniska lösningar, tidplaner och 

kontaktuppgifter.  

Cook & Cook (2004) menar att tyst kunskap kan spridas via dokumentation genom att dokumenteras i 

mönster, medan Werr (1998) fann att metoder och verktyg var viktiga proponenter av ett gemensamt 

språk och terminologi. Garvin (1993) fann att en gemensam terminologi var en viktig faktor för att skapa 

en systematisk problemlösning i en organisation. Företagets verksamhetssystem anses av vissa konsulter 

och chefer vara viktigt för att sprida en gemensam terminologi i arbetet. Dock cirkulerar många versioner 

av mallar för dokumentation vilken leder till en oenhetlig dokumentation. Kunskapsspridning via doku-

mentation kan därför bli lidande i företaget, eftersom språket inte blir enhetligt och dokumentationsmöns-

ter bryts. 

Werr (1998) såg att konsulterna i den större firman använde sig av metoder och verktyg i avtagande grad 

som följd av ökad erfarenhet. Enligt författaren var metoder och verktyg viktiga för nyanställda som skulle 

sätta sig in i ett nytt ämnesområde, medan äldre konsulter upplevde att metoder och verktyg främst an-

vändes för att fräscha upp minnet och att säkerställa att inga viktiga uppgifter föll bort. Powell (2010) fann 

att sökarbetet är mindre för dokument som hittas genom individers sociala nätverk än för de dokument 

som finns tillgängliga i kunskapsstyrningsverktyg. I företaget använder många konsulter egna eller kolle-

gors mallar och verktyg istället för de som tillhandahålls av verksamhetssystemet, vilket skulle kunna an-

tyda att de styrs av sin tysta kunskap om vad som fungerar bäst, eller att de hänfaller till att använda 

material som kräver lägre sökarbete. Att juniora och nyanställda seniora konsulter i större utsträckning än 

övriga seniora konsulter uttrycker att verksamhetssystemet hjälper till att skapa förståelse för hur arbete 

med olika processer ska bedrivas på företaget styrker argumentet om tyst kunskap. Att konsulter är mer 

benägna att rådfråga en bekant kollega snarare än att ställa frågan genom det kunskapsstyrningsverktyg 

som finns tillgängligt i form av företagets interna community på intranätet styrker samtidigt argumentet 

om lägre sökarbete.  

Ytterligare förklaringar till användandet av kollegors mallar och verktyg eller att communityn inte används 

kan vara behovet av mångfacetterad kommunikation, vilket enligt Daft & Lengel (1984) krävs vid kom-

munikation kring svårgripbara och tvetydiga problem. Det kan även vara ett symptom på bristande kun-

skap om hur dokumenterad kunskap ska appliceras på problem likt fynden av Hansen, Nohria & Tierney 

(1999) i firmor där en övergång till en kodifieringsstrategi skapade problem.  
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Werr (1998) fann att kunskapsutbytet i den mindre studerade firman till största del ägde rum ute i pro-

jekten och att den större firman arbetade med ett nätverk av experter för att underlätta sökning och sprid-

ning av kunskap. Både konsulter och chefer pekar ut olika kanaler och forum för interaktion person-till-

person som viktiga för kunskapsspridningen i företaget. Det mesta kunskapsutbytet äger dock rum ute i 

projekten. Företaget arbetar inte aktivt med nätverk av experter.  

I Werrs (1998) studie organiserade sig den större firman hierarkiskt för att både åstadkomma ett kun-

skapsutbyte och att utnyttja erfarenhetsresurser på ett effektivt sätt. Syftet var vidare enligt författaren att 

skapa en plattform för överföring av tyst kunskap och erfarenhet, vilket sker genom socialisering enligt 

Nonaka (1994). I företaget kombineras juniora konsulter med seniora konsulter i både projekt och genom 

ett organiserat mentorskap i parhästsystemet, vilket är en viktig mekanism för kunskapsutbyte. Parhästsy-

stemet kan dessutom omfatta två seniora konsulter med olika kompetens. De mindre erfarna konsulterna 

avlastar även de seniora konsulterna genom att utföra rutinuppgifter de seniora konsulterna inte upplever 

sig ha tid med. Denna beskrivning liknar en medveten hierarkisk organisering i syfte att åstadkomma kun-

skapsutbyte och effektivt utnyttjande av erfarenhet i organisationen. 
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5.3 Best practices 
Disterer (2002) yrkar på att projektfaser, arbetspaket och rutiner för att fånga in kunskap och erfarenheter 

måste finnas i organisationen, och O’Dell & Grayson (1998) uppmanar organisationer att implementering 

av best practices måste angripas med samma struktur som ett förändringsarbete. Cook & Cook (2004) 

betonar vidare vikten av att kunskapsstyrningssystemet kontinuerligt uppdateras. Det studerade företaget 

saknar ett systematiskt arbetssätt knutet till det dagliga konsultarbetet för att samla in och implementera 

best practices. Intervjuerna indikerar även att utveckling till stor del äger rum ute i projekten, men att kon-

sulterna saknar stöd och lämpliga kanaler för att föra resultatet tillbaka till organisationen. Vidare beskrev 

en konsult som är delaktig i ett icke-sanktionerat nätverk en osäkerhet kring hur de eventuella best 

practices nätverket genererar skulle kunna föras vidare till organisationen. Det antyder även att organisato-

riskt lärande blir lidande, eftersom Nonaka (1994) poängterar att en idé behöver interagera med övriga 

individer i organisationen för att förstärkas och utvecklas till kunskap. Däremot bedriver företaget utveckl-

ingsprojekt i syfte att uppdatera projektstödets uppdragstyper och ta fram nya best practices. En konsult 

som arbetar med utveckling av ett nytt teknikområde inom företaget poängterar vikten av att dess imple-

mentering sker med stor hänsyn till existerande struktur, i linje med ett förändringsprojekts strukturerade 

angreppssätt. 

O’Dell & Grayson (1998) anser att pilotprojekt är viktigt vid implementering av best practices i syfte att 

identifiera problem, samt att ett lyckat pilotprojekt kan skapa entusiasm kring lösningen och underlätta 

implementeringen i hela företaget. Författarna förespråkar även arbete med att kategorisera best practices 

utifrån olika nivåer. Det studerade företaget arbetar dock inte med pilotprojekt i samband med best 

practices. Företaget använder inte heller något system för att kategorisera best practices under utvecklings-

arbetet, vid implementering, eller då förslag lämnas av konsulter. 

Mas-Machuca & Martínez Costas (2012) belyser under sin tekniska framgångsfaktor behovet av integrat-

ion av kunskapsstyrning i organisationens processer. O’Dell & Graysons (1998) beskriver även hur ansvar 

och roller inom för kunskapsutbyte i organisationen utgör en viktig del i kunskapsstyrningens infrastruk-

tur. Att det studerade företagets verksamhetssystem till stor del utgörs av best practices kan liknas vid en 

integration av kunskapsstyrning och best practices i organisationens processer. Verksamhetssystemets 

olika uppdrag har även en dedikerad ansvarig, vilka därmed utgör en del av företagets kunskapsstyrnings 

infrastruktur. 
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6 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som tagits fram baserat på rapportens frågeställningar. För varje fråge-

ställning förs även en kortare diskussion. 

6.1 Faktorer som påverkar kunskaps- och erfarenhetsutbyte i 

ett teknikkonsultbolag 
Denna studie grundar sig på ett teknikkonsultbolag och finner att företaget uppvisar en blandning av verk-

tyg, forum och andra kännetecken med avseende på kodifiering respektive personalisering. Utifrån detta är 

det svårt att avgöra mer exakt vilken fördelning som råder mellan strategierna, men regionchefens analys 

av företagets strategi antyder en övervikt åt personalisering. 

En sådan slutsats, och lämpligheten i en övervikt åt personalisering, stärks även av att konsulterna i sitt 

kunskapsutbyte föredrar forum och verktyg som ger möjlighet till personlig interaktion. Studien visar vi-

dare att en kombination av organisatoriska faktorer och egenskaper i själva affärsmodellen hos konsult-

firmor påverkar kunskapsutbytet både positivt och negativt. Den positiva påverkan består av att företaget 

uppvisar en öppenhet och vilja att både dela med sig av kunskap och att fråga kollegor om hjälp. Att samla 

på och hålla på kunskap utgör inte en maktfaktor i organisationen och både konsulter och chefer är eniga 

om att kunskapsutbyte är viktigt för organisationen. Den negativa påverkan härrörande från affärsmo-

dellen består till stor del av brist på kontaktytor mot kollegor i företaget och forum som syftar till just 

kunskapsutbyte, i kombination med tidspress ute i konsulternas projekt. Dessutom saknar organisationen 

formella riktlinjer, mål, direktiv och incitament knutna till kunskapsutbyte, vilket gör att kunskapsstyrning-

en i organisationen saknar en grundläggande struktur att bedrivas utifrån. Resultatet blir att kunskapsut-

byte prioriteras ned genom att erfarenhetsåterföring från projekt inte äger rum, och att konsulterna väljer 

att avstå från att delta i möten, seminarier och workshops hemma på avdelningen.  

I studien har det även framkommit att organisationen går miste om viktiga lärdomar från problem och 

misstag konsulterna råkar ut för ute i sina projekt och att det till viss del beror på en ovilja att erkänna 

misstag eller rädsla för att få sina misstag granskade av kollegor. Rapportförfattarna rekommenderar där-

för att diskussioner förs internt på företaget för att skapa en gemensam vision och uppfattning kring hur 

misstag ska lyftas upp och behandlas så att viktiga lärdomar kan skapas. Det kan till exempel röra sig om 

vilket stöd konsulter behöver för att våga vara öppna med misstag och problem samt vilket forum dessa 

ska behandlas i. 

Ytterligare en rekommendation är att en tydlig struktur skapas för erfarenhetsåterföringsmöten, där exem-

pelvis en checklista upprättas innehållandes 2 viktiga framgångsfaktorer samt 2 viktiga lärdomar som dis-

kuteras. Vid kortare projekt kan dessa genomföras vid projektavslut, men vid längre projekt bör dessa 

möten ske med jämna mellanrum.  
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6.2 Verktyg och forum som driver kunskapsutbytet i ett teknik-

konsultbolag 
De verktyg och forum som identifierats hos det studerade företaget har kunnat kategoriseras utefter om 

de är institutionaliserade (instiftade av företaget och en del av rutiner och strukturer) eller individualiserade 

(av ad hoc-slag med begränsad räckvidd). Bland de institutionaliserade forumen och verktygen återfinns 

sådana som ger möjlighet till många eller samtliga av Nonakas (1994) kunskapsomvandlingar och har hög 

informationsfyllighet, samt även mer begränsade forum eller verktyg med specifika syften. Detta antyder 

att konsulterna har tillgång till flera kanaler för kunskapsutbyte. 

Konsulterna framhåller över lag att direkt kontakt person-till-person utgör den viktigaste formen av kun-

skapsutbyte. Bland de väl fungerande forumen framhålls parhästsystemet, projektgrupperna, erfarenhetså-

terföringsmöten, sociala nätverk och möten, nätverk och företagets interna kurser. Det finns dock ett 

problem i att erfarenheter och lärdomar som finns inom exempelvis projektgrupper eller konsulternas 

egna sociala nätverk inte når in i organisationen för att spridas på en större skala. Exempelvis skulle 

gruppmöten kunna vara ett forum för denna spridning, men de utnyttjas inte för den typen av diskussion-

er. En rekommendation blir därmed att strukturen för gruppmöten ses över för att undersöka om de till 

en högre grad kan innefatta kunskapsutbyte, samt att mötena genomförs på ett strukturerat sätt med tyd-

liga agendor och punkter som ska tas upp för att maximalt utnyttja den tid som finns till förfogande. 

Dokumentation av gamla uppdrag, både konsulters egna uppdrag och andras som finns tillgängliga i verk-

samhetssystemet, anses vara viktiga kunskaps- och informationskällor. Konsulterna uppger att de i denna 

dokumentation främst söker sakinformation, vilket skiljer sig studier på managementkonsulter som visar 

att de ofta använde gamla uppdrag för att hitta hela processer och modeller.  
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6.3 Hur best practices samlas in och implementeras i ett teknik-

konsultbolag 
En stor del av det material företagets verksamhetssystem bygger på utgörs av ansamlade best practices 

från exempelvis det projektstöd som vävdes samman med verksamhetssystemet då det skapades, och vid 

behov bedrivs utvecklingsprojekt i syfte att gå igenom och uppdatera verksamhetssystemets uppdrags-

typer. Resultaten utvärderas inte i några pilotprojekt, utan systemet uppdateras direkt med den uppdate-

rade uppdragstypen och ändringen meddelas exempelvis via mejl eller företagets intranät. Dessa utveckl-

ingsprojekt utgör dock ett exempel på ett väl fungerande och strukturerat arbete med att i form av 

punktinsatser samla in och implementera best practices. 

Däremot pekar studien ut brister i den löpande insamlingen av konsulters förbättringsförslag och idéer, 

vilka skulle kunna utvecklas till nya best practices. Detta leder till slutsatsen att det dagliga arbetet med 

insamling och implementering av best practices till stor del sker ad-hoc och saknar viktig grundläggande 

struktur. En rekommendation är därmed att ansvarsfördelningen tydliggörs gällande hur förbättringsför-

slag samlas in och hanteras. Denna ansvarsfördelning ska vara känd av samtliga på företaget så att de an-

ställda känner sig trygga i att ett rapporterat förslag faktiskt behandlas, och inte faller mellan stolarna.  
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7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring de tre frågeställningarna och besvarandet av dessa. 

7.1 Faktorer som påverkar kunskapsutbytet 
Vid en studie av konsultfirmor är det lätt att falla för lockelsen att skylla många problem, likt de faktorer 

som enligt denna studie påverkar kunskapsutbytet negativt, på tidsbrist och krav på hög faktureringsgrad. 

Det går dock att föra ett motsatt argument, nämligen att dessa punkter är grundläggande egenskaper i 

konsultfirmors affärsmodell och snarare utgör grundförutsättningar än negativt påverkande faktorer. Ut-

maningen för kunskapsstyrning i konsultfirmor, likt den som studerats för denna rapport, ligger därför 

snarare i att i största möjliga grad utnyttja de tillfällen då konsulter samlas på kontoret för kunskapsutbyte. 

I denna rapport fastnar den strålkastaren på grupp- och avdelningsmöten, två forum där företaget lyckas 

samla större grupper konsulter på samma ställe. 

I det studerade företaget existerar redan flera viktiga grundstenar att bygga en fungerande kunskapsstyr-

ning på, exempelvis en stor öppenhet och vilja att dela med sig av kunskap och erfarenheter till kollegor. 

Dock påpekas att misstag konsulter begår i projekt sällan förs upp till diskussion, och ett par konsulter 

indikerar att det finns en ovilja att erkänna att misstag begåtts. Detta skulle kunna utgöra organisationens 

öppenhets yttre gräns och en viktig punkt för ledningen att angripa i syfte att utveckla företagskulturen 

mot ännu större öppenhet och transparens, inte minst eftersom misstag kan vara en mycket viktig källa till 

lärdomar. 

I intervjuerna samt enkätstudien framkom att cheferna och konsulterna har olika synsätt i ett antal frågor, 

exempelvis kring verksamhetssystemets strategiska betydelse och funktion. Om verksamhetssystemet ska 

få det genomslag ledningen önskar som ett verktyg för kunskapsutbyte är det viktigt att systemets använ-

dare, konsulterna, delar ledningens vision och synsätt på dess roll i kunskapsarbetet. Att hela affärsområ-

det arbetar efter gemensamt uppsatta mål och visioner skulle med stor sannolikhet minska den friktion 

som uppstår när det dagliga arbetet inte bedrivs enligt de mål och visioner som ledningen beslutat om. Ett 

tydliggörande eller framtagande av mål och visioner kopplade till just kunskapsstyrning skulle även under-

lätta formuleringen av organisatoriska direktiv kring ämnet. 

Ett annat område där chefernas uppfattning skiljer sig från konsulternas är huruvida projekt betraktas som 

unika eller ej. Enkätstudien visar att konsulter i högre grad än chefer ser projekt som unika och att chefer 

ser fler återkommande moment i projekt än konsulter. Detta kan möjligtvis härledas till att cheferna i 

grund och botten är erfarna konsulter, och att de genom åren har lärt sig att urskilja återkommande mo-

ment och processer. Att konsulterna i högre grad anser projekt vara unika kan orsaka svårigheter om led-

ningen väljer att röra sig mer mot en kodifieringsstrategi där processer och metoder dokumenteras och 

återanvänds. För en konsult som arbetar utifrån premissen att varje projekt är unikt bör enligt de stude-

rade teorierna en personaliseringsstrategi uppfattas som mer naturlig att arbeta efter. Om företagets led-

ning vill röra sig mer åt en kodifieringsstrategi bör först ett arbete ske för att skapa en gemensam uppfatt-

ning tillsammans med konsulterna gällande projektens unikhet innan ett mer kodifieringsbaserat system 

implementeras. 

En annan intressant observation från enkätstudien är att konsulterna upplever pressen att ha en hög faktu-

reringsgrad som begränsande för kunskapsutbytet, samtidigt som cheferna upplever att långvarig placering 

hos kund är ett hinder. Om det är så att konsulterna spenderar mycket tid hos kund som en följd av att de 
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uppfattar ett önskemål från ledningen att göra detta, och cheferna samtidigt ser deras långvariga kundpla-

cering som ett hinder för kunskapsutbyte, borde det finnas potential att förbättra kommunikationen och 

skapa en samsyn kring hur mycket tid som ska spenderas hos kunderna, respektive hur mycket tid som ska 

läggas på kunskapsutbytesaktiviteter.  

Under studiens gång har konsulter med en projektledarcertifiering intervjuats, både från PMI och IPMA. 

Dessa intervjupersoner har enligt oss uppvisat en djupare syn på projektverksamhet och den kontext som 

omger det enskilda projektet, inklusive vikten av kunskapsutbyte. Med stor sannolikhet skulle en systema-

tisk certifiering av konsulterna påverka kunskapsutbytet på affärsområdet positivt. 
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7.2 Verktyg och forum som driver kunskapsutbytet 
Med anledning av tidigare nämnda egenskaper i konsultfirmors affärsmodell, såsom krav att fakturera 

merparten av sin tid till kund, lyckas inte organisationen skapa tillräckligt många tillfällen, eller dra nytta av 

existerande tillfällen där kunskapsutbyte kan äga rum person-till-person på större skala än mellan enstaka 

eller en handfull individer. Exempelvis upplever både konsulter och chefer att grupp- och avdelningsmö-

ten sällan leder till något kunskapsutbyte, utan endast består av kommunikation. Därför driver dessa fo-

rum inte kunskapsutbytet i organisationen i någon större utsträckning. Dock kräver även information och 

diskussioner kring komplexa rubriker såsom organisationsmål eller strategidiskussioner fylliga medier för 

att kommuniceras, vilket därför inte gör det möjligt att helt lyfta ut dessa från grupp- eller avdelningsmö-

ten i syften att ge plats för andra former av kunskapsutbyte. Kanske skulle ändå ledningen, genom att vara 

mer selektiva med vilken information de väljer att presentera på grupp- och avdelningsmöten, kunna fri-

göra utrymme för kunskapsutbytesaktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är workshops, seminarier, 

eller fördjupade diskussioner kring framgångsfaktorer eller problem konsulter stött på ute i sina projekt.  

Bristande information och utbildning, eventuellt i kombination med tidspress, leder även till att vissa verk-

tyg inte används alls eller inte används i den utsträckning som önskas av ledningen. Ett exempel på det 

första är företagets diskussionsforum, som i det studerade affärsområdet inte används alls av konsulterna 

trots att det används flitigt i andra affärsområden. Ett exempel på det andra är företagets verksamhetssy-

stem, där flera konsulter saknar direktiv kring hur det ska användas och vissa inte anser sig ha fått utbild-

ning i hur systemet fungerar. I kombination med att systemet inte är fullt intrimmat blir resultatet att kon-

sulter kringgår eller undviker systemet, exempelvis genom att använda egna eller kollegors mallar och 

verktyg istället för de som tillhandahålls av systemet. Därmed sker ett kunskapsutbyte mellan de kollegor 

som utbyter egna mallar och verktyg, medan tanken är att verksamhetssystemet ska tillhandahålla denna 

kunskapsutbytesmekanism. Enkätstudien pekar på att cheferna värdesätter mallarna i verksamhetssystemet 

högre än vad konsulterna gör, samtidigt som konsulterna lyfter fram egna eller kollegors mallar som vikti-

gare. Detta kan vara ett tecken på att chefernas entusiasm för verksamhetssystemet bygger på felaktiga 

antaganden om hur väl det fungerar, och att det råder en oklarhet kring hur frekvent mallarna i systemet 

de facto används.  

Relaterat till just kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring uttrycker konsulterna en stor osäkerhet 

kring vilka rutiner i verksamhetssystemets projektstöd som syftar till att det ska främjas. Detta förklaras till 

viss del av att konsulter med placering ute hos kund ofta arbetar i kundens system och inte i företagets 

system. Naturligt nog saknar kundens system rutiner för hur kunskap och erfarenhet ska spridas utanför 

kundens organisation och konsulterna uppger att rutinerna för att logga uppdraget i det egna systemet helt 

saknar inslag av kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring när det inte används för att aktivt styra pro-

jektet. Korta och koncisa månadsvisa statusrapporter skulle kunna utgöra en möjlig del i en lösning på de 

bristande rutinerna. 

Att konsulterna på det studerade företaget inte hämtar processer och modeller från gamla uppdrag kan 

bero på att konsulterna anser att projekt skiljer sig för mycket åt för att kopiera hela upplägg, vilket får 

stöd av att projekt enligt enkäten anses vara unika. Samtidigt anser enkätrespondenterna i ännu större 

utsträckning att många arbetsmoment återkommer i samtliga projekt de arbetar med, vilket borde indikera 

att även processrelaterad information kan användas i större grad.  
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7.3 Hur best practices implementeras 
I de studerade teorierna poängteras vikten av ett strukturerat arbetssätt vid implementation av best 

practices, samt att möjliggörare i form av infrastruktur, kultur, teknologi och mätningar stödjer en imple-

mentation. Hos det studerade företaget uppfylls flera av kriterierna under teknik och kultur, men brister 

finns under främst infrastruktur och mätningar. De tidigare beskrivna bristerna kring riktlinjer och direktiv 

spelar in under infrastruktur och har gjort det svårt att analysera hur implementationsprocessen fungerar 

löpande utifrån konsulternas perspektiv, utöver de organiserade utvecklingsprojekten. Studien pekar sna-

rare på att företaget saknar en fungerande process för hur best practices samlas in från konsulternas dag-

liga arbete och sedan implementeras. Det stöds bland annat av att konsulter saknar stöd och lämpliga ka-

naler för att föra tillbaka förslag från sina projekt till organisationen, samt att intervjuade med delansvar i 

den tänkta processen inte med säkerhet kunde beskriva ansvaret eller tillvägagångssättet i sin tilldelade 

delprocess. Dessutom indikerar såväl intervjuer och enkäten att den tekniska funktion som finns för att 

rapportera in förbättringsförslag och idéer sällan används, vilket enligt intervjuerna beror på att konsulter-

na upplever en bristande respons på sina förslag och idéer, kombinerat med en osäkerhet kring vart de bör 

vända sig. Vidare utförs över lag få mätningar på kunskapsrelaterade aktiviteter och det finns heller inga 

mätsystem på plats för att mäta effekten av nya best practices.  

Företagets vilja att konsulterna i större utsträckning ska använda sig av verksamhetssystemet på daglig 

basis och i sökande efter kunskap, hämmas av bristerna som omgärdar insamlingen av förbättringsförslag 

och idéer. Till exempel använder ytterst få verksamhetssystemets förbättringsplats som är tänkt att använ-

das för uppsamling av best practices. När inte förbättringsförslag som kan leda till nya best practices 

kommer in i systemet riskerar mallar att förbli ouppdaterade. Att inte ha uppdaterade och aktuella mallar 

är ett problem då just dessa är de som bedöms vara verksamhetssystemets viktigaste funktion ur kun-

skapsutbytessynpunkt av både chefer och konsulter (se Figur 15). Inte minst blir detta ett stort problem 

för konsulter som under längre tid är placerade ute hos kund, vilket exempelvis kan göra det svårare att 

spontant delge sig av idéer till sin chef eller kollegor. I den studerade teorin förespråkas av exempelvis 

O’Dell & Grayson (1998) att företag, utöver att se till de grundläggande möjliggörarna för kunskapsstyr-

ning och spridning av best practices, dessutom bör arbeta med kategorisering av olika nivåer av best 

practices, samt angriper implementationen likt ett regelrätt förändringsarbete. 

En systematisk spridning av best practices anses vara det snabbaste, kraftfullaste och mest effektiva sättet 

för företag att hantera sina kunskapstillgångar, ett verktyg som ovanstående brister leder till att det stude-

rade företaget går miste om. 
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8 Rekommendation till företaget 
Rapportförfattarna ser en risk i att misstag och misslyckanden i projekt eller uppdrag inte aktivt behandlas 

för att skapa viktiga lärdomar. Rapportförfattarna har dragit slutsatsen att arbetsplatsen präglas av öppen-

het och kollegial stämning, och ser därför goda förutsättningar för att lyckas med en aktiv misstagshante-

ring. Mer konkret kan detta arbete innebära diskussioner kring följande punkter: 

 Vilket ytterligare stöd konsulterna önskar vid hantering av misstag som uppstår i sina projekt 

 Vilket stöd konsulterna önskar vid sammanställning av lärdomar från misstag i projekt 

 Hur en rutin för insamling, spridning och dokumentation av lärdomar från misstag i projekt bör 

utformas 

 Vilken typ av misstag som anses viktiga nog att de bör presenteras för hela organisationen genom 

exempelvis en workshop. 

Om detta inte görs riskerar företaget att upprepa tidigare misstag, vilket i det långa loppet kan skada kund-

relationer och därmed också lönsamheten. 

Baserat på de studerade teorierna om olika mediers fyllighet rekommenderar rapportförfattarna att företa-

get bättre utnyttjar de tillfällen som finns för personliga möten, såsom grupp- och avdelningsmöten, då 

dessa är rika medier och väl lämpade för kunskapsutbyte. Information som endast kräver ett magert me-

dium kan istället förpassas till exempelvis dokumentation eller telefonmöten, för att ge en möjlighet att på 

gruppmöten föra diskussioner kring deltagarnas projekt istället för att begränsas till att endast redovisa 

dem kort. Då tillgänglig tid för aktiviteter som inte kan faktureras är sparsam i denna bransch är det av 

stor vikt att faktiskt ta vara på, och maximera nyttan av de tillfällen som ges för kunskapsutbyte. 

För att maximera nyttan av exempelvis gruppmöten eller möten för erfarenhetsåterföring rekommenderas 

att en tydlig och enkel struktur skapas för dessa. 

Vidare rekommenderas att företaget ser över funktionerna i sitt verksamhetssystem så att det inte upplevs 

som ett hinder att arbeta i. När kollegor använder varandras mallar begränsas värdefull kunskap till den 

gruppering som har tillgång till mallen, och kunskap som skulle vara värdefull för exempelvis en anställd 

på ett annat kontor kanske aldrig kommer till dennes kännedom.  

I studien framkom att inga strukturer fanns för hur förslag till förbättrade processer eller arbetssätt ska 

behandlas. Som en följd av detta riskerar goda idéer att gå förlorade, då konsulterna själva inte har tid att 

driva förbättringsprocessen. Rapportförfattarna rekommenderar därför att en struktur för hantering av 

förbättringsförslag skapas, där konsulterna själva är delaktiga i utformningen i syfte att skapa en struktur 

som är accepterad av de som ska använda sig av den. Diskussionerna kan bland annat fokusera på följande 

punkter: 

 Hur ser ansvarskedjan ut vid hantering av förslag och idéer? 

 Vilka problem konsulterna ser i hanteringen av förslag och idéer i dagsläget 

 Vilka potentiella vinningar finns att hämta organisatoriskt från en bättre hantering av förslag och 

idéer? 
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9 Förslag till fortsatta studier 
Under studiens gång har vissa ämnesområden berörts, men har på grund av arbetets avgränsningar samt 

tidsbegränsningar inte diskuterats djupare. Följande ämnen är intressanta fördjupningsområden för fort-

satta studier: 

 En studie kring vilka kunskapsstyrningsrelaterade processer och aktiviteter som ska finnas i ett fö-

retags verksamhetssystem eller projektstyrningssystem, respektive vilka processer och aktiviteter 

som ska finnas som stödprocesser i den övergripande kunskapsstyrningen. 

 Identifikation av viktiga processer och strukturer för hur misstag ska hanteras och skapandet av 

’lessons learned’. 

 En studie kring vilka mätetal som är tillämpbara inom kunskapsstyrning i projektbaserade organi-

sationer. Hanley (2014) berör exempelvis två olika slag av mätningar, kvalitativa och kvantitativa, 

och O’Dell & Grayson (1998) pratar om process- och projektresultat respektive aktivitetsmät-

ningar. Att undersöka vilka mätetal som kan användas för att utvärdera kunskapsstyrningen inom 

organisationen skulle förse dess ledare med ett beslutsunderlag gällande exempelvis satsningar på 

kunskapsstyrningsverktyg- och forum. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor konsulter 
Personligt 

 Hur länge har du arbetet på Företaget? 

 Vad har du för befattning/titel? 

 Vilken typ av uppdrag är du inriktad på? 

 Är du certifierad enligt IPMA/PMI? 

 Tänk tillbaka på när du började på företaget, hur såg Företaget ut då? 

 Beskriv hur du lärde dig jobbet? 

 Vart vänder du dig för att hämta ny kunskap eller information om hur ett problem ska lösas? Sö-

ker du kunskap hos kollegor utanför Stockholmskontoret? 

 Om du skulle projektleda något du tidigare inte gjort, hur skulle du då gå till väga för att skaffa dig 

värdefull erfarenhet? Tänk t.ex. järnväg om du tidigare inte arbetat med det. 

Kunskapsspridning på företaget 

 Finns det några forum för kunskapsdelning på arbetsplatsen? När deltog du sist? 

 Vem bär ansvaret för att sprida kunskap och erfarenheter i organisationen? 

 Förväntas du rapportera ditt arbete med kunskapsspridning och kunskapsutveckling? 

 I ett större, mer komplext projekt, vilka roller består projektgruppen av? (Från både företaget och 

externa parter). 

 Förväntas du inkludera nyanställda/juniora i projektgrupper? 

 Finns det andra direktiv kring kunskapsdelning? 

 Vilka incitament finns för kunskapsdelning? Tas det upp på MU-samtal? 

 Diskuteras beteendeprofilen på MU-samtalen? 

 Uppmärksammas de som bidragit med, eller de som framgångsrikt har tagit till sig kunskap och 

erfarenheter? 

 Vid misstag/misslyckade projekt: Försöker företaget lära sig av dem? Lyfts det positiva och vik-

tiga lärdomar fram? 

 Kan du berätta om ett sådant exempel? 

 Är du del av något nätverk, internt eller externt, där du delar kunskap och erfarenheter? 

 Vilken form har dessa nätverk? 

 Vilka mötesformer finns? 

 Vad är din roll? 

 Finns det några hinder för att dela kunskap mellan grupperingar internt på företaget? 

 Är avdelningar villiga att ta emot förslag och använda metoder från andra avdelningar? 

 Arbetar företaget aktivt med spridning av best practices (rutiner, verktyg, kundspecifika erfaren-

heter)? 

 Beskriv hur det går till när en best practice ska implementeras! Vem kommer beslutet ifrån? Im-

plementeras den i liten skala först eller över allt samtidigt? 

 Tar du till dig best practices från kund? Försöker du sprida den inom företaget? 
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 Utöver det vi redan har diskuterat, vilka hinder och möjligheter finns för kunskapsdelning? När 

stötte du på dem sist? 

Verktyg 

 Vad har certifieringen inneburit för dig i ditt arbete? 

 Arrangeras det föreläsningar, workshops eller seminarier i syfte att sprida och dela kunskap? När 

deltog du senast? 

 Har du nyttjat företagets University? Vilka kurser har du deltagit i? 

 Hur tycker du att verksamhetssystemet fungerar? Är det lättnavigerat, pedagogiskt? Finns det 

material du söker? 

 Har du använt dig av förbättringsplatsen? På vilket sätt använde du den och när gjorde du det 

senast? 

 Finns det andra IT-verktyg för att arbeta med kunskapsspridning? 

 När använde du senast diskussionsgrupperna i företaget community? 

 Passar olika steg som ska genomföras enligt projektmodellen in på de projekt du jobbar på? Krävs 

det en “översättning” för att applicera det hela? 

 Vilka rutiner finns i projektmodellen (processplatsen) för att ta till vara på och sprida kunskap? Är 

de tillräckliga? 

 Följer du de rutiner som finns i verksamhetssystemet eller går du lite på ”magkänsla”? 

 Skriver du dagbok under projektet? Gås den igenom vid något tillfälle? 

 Leder erfarenheter från projekt till förändringar i projektmodellen?  

 Finns det rutiner eller annat i kundernas projektmodell som företaget kan lära sig av? Vilka? 

 När du skriver din slutrapport, vem vänder du dig till? Vem är läsaren och vad upplever du hän-

der med den? 

 Konsulterar du dokumentation från gamla uppdrag för att hämta kunskap om liknade projekt? 

 Sker det någon genomgång av lärdomar och erfarenheter från projektet under projektets gång? 

Har du sett mallen för hur erfarenhetsåterföring ska se ut som ligger i verksamhetssystemet? 

Personliga förbättringsförslag & synpunkter 

 Hur ska konsulter som placeras länge ute hos kund bli en del av kunskapsutbytet i organisationen? 

 Vilka önskemål/förbättringsförslag har du gällande kunskaps- och erfarenhetsspridning? 
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11.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor chefer 
Personligt 

 Hur många år har du arbetet på företaget? 

 Vad har du för befattning/titel? 

 Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 Har du någon projektledningscertifiering (IPMA/PMI)? 

 Tänk tillbaka på när du började på företaget. Hur såg företaget ut då? 

 Vilka stora förändringar har skett fram till idag? 

Kunskapsdelning på företaget 

 Finns det några forum för kunskapsdelning på arbetsplatsen (företaget)? 

 Vilka nätverk finns för de anställda på företaget? Är de organiserade av företaget eller skapar de 

anställda sina egna nätverk? 

 Vad är syftet med nätverken som är organiserade av företaget? Ska de vara ett forum för att disku-

tera och utveckla best practices? Dokumenteras möten i nätverken? 

 Uppmuntrar ni aktivt bildandet av nätverk? Hur? 

 Vem bär ansvaret för att sprida kunskap och erfarenheter i organisationen? 

 Har någon ett uttalat ansvar för frågan? 

 Hur ser ditt ansvar ut med avseende på kunskapsstyrning? 

 Vilka direktiv har du i din roll som regionchef? 

 Vilka direktiv ger du ger du till din personal? 

 Vilka övriga direktiv finns kring kunskapsdelning? 

 Vilka incitament finns för kunskapsdelning? Tas det upp på MU-samtal? 

 Finns kunskapsutbyte med som en utvärderingspunkt för ledning och gruppchefer? 

 Uppmärksammas de som bidragit med, eller de som framgångsrikt har tagit till sig kunskap och 

erfarenheter? 

 Hur? 

 Använder ni några mätetal/nyckeltal relaterade till kunskapsstyrning? 

 Tror du att det går att mäta kunskapsutbyte eller dess effekter? 

Verktyg 

 Finns det uttalade mål att arrangera workshops/seminarier för kunskapsutbyte på företaget? 

 Hur anser du att verksamhetssystemet fungerar? Vilken är verksamhetssystemets roll i kunskaps-

spridningen på företaget? 

 Vem har ansvar för att hjälpa konsulter att driva och utveckla sina idéer på förbättringar? 

 Vilken roll har projektens slutrapporter i kunskapsspridningen? 

 Uppmuntrar ni projektledare att certifiera sig enligt IPMA/PMI?  

 Hur? 

 Varför/varför inte? 
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Avslutande diskussion 

 Hur mycket diskuteras kunskapsutbyte på ledningsnivå i företaget? 

 Prioriteras frågan högt? 

 Finns det en gemensam strategi för samtliga kontor, eller är arbetet decentraliserat? 

 Vad vill ni uppnå genom att bedriva aktivt kunskapsutbyte på företaget? 

 Hur ska konsulter som är placerade långa perioder ute hos kund delta i och bidra till kunskapsut-

bytet med kollegorna i affärsområdet? 

 Har det diskuterats att avsätta tid dedikerad till kompetensutveckling/kunskapsutbyte? T.ex. X an-

tal timmar i veckan. 

 Hur arbetar ni för att skapa en gynnsam miljö och kultur för kunskapsutbyte? 

 Vad är målsättningen med verksamhetssystemet? Vilka behov ska systemet uppfylla? 

 Vilka är de viktigaste förändringarna som borde ske för att förbättra kunskapsspridningen? 
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11.3 Bilaga 3 – Enkätfrågor 
Samtliga frågor besvarades, såvida annat inte anges, genom att göra ett val på en graderad skala 1 – 7 där 1 

innebar ’Instämmer inte alls’ och 7 innebar ’Instämmer helt’ 

Organisation, Kultur, Ledarskap 

 Jag upplever att företaget prioriterar kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

 Det jag lär mig i mina projekt kommer till nytta för andra på företaget. 

 Jag uppfattar att följande person bär det huvudsakliga ansvaret för att möjliggöra kunskapsutbyte i 

organisationen. 

o Gruppchef 

o Avdelningschef 

o Regionchef 

o Affärsområdeschef 

o Enskilda medarbetare 

o Utbildnings- och utvecklingssamordnare 

o Annan 

 Det finns tydliga direktiv kring hur jag ska bedriva kunskapsutbyte på arbetsplatsen. 

 Mitt arbete med kunskapsutbyte följs upp och diskuteras på medarbetarutvecklingssamtal. 

 Personer som bidrar till kunskapsutbyte på arbetsplatsen uppmärksammas offentligt av chefer. 

 Om det uppstår problem eller misstag ute i projekt uppmärksammas dess inom företaget och används 

för att sprida lärdomar inför framtida projekt inom hela företaget. 

 Mina kollegor på företaget delar gärna med sig av kunskap, erfarenheter eller verktyg & mallar om jag 

frågar dem. 

 Jag upplever att tidsbrist, på grund av att jag prioriterar andra arbetsuppgifter är ett hinder i mitt kun-

skapsutbyte på företaget. 

 Jag upplever att krav på hög faktureringsgrad är ett hinder i mitt kunskapsutbyte på företaget. 

 Jag upplever att långvarig placering ute hos kund är ett hinder för kunskapsutbyte på företaget. 

Hinder för kunskapsutbyte 

 Fördela 10 poäng på följande tänkbara hinder för kunskapsutbyte (Högst poäng = Störst hinder). 

o Kollegor vill inte dela med sig av sin kunskap 

o Jag prioriterar andra arbetsuppgifter 

o Långvarig placering hos kund 

o Hög faktureringsgrad 

o Övrigt 

Forum och verktyg för kunskapsutbyte 

 Fördela 20 poäng på följande tänkbara forum för kunskapsutbyte (Högst poäng = Bästa forumet). 

o Gruppmöten 

o Avdelningsmöten 

o Engagemang i nätverk 

o ”Parhästsystemet” 

o ”Fikasnacket” 

o Informella nätverk kollegor emellan 

o Workshops/Seminarier (utanför ovan nämnda forum) 
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o Övrigt 

 Jag vet var expertkunskap inom företaget finns att hitta när jag behöver den. 

 Företagets universitet erbjuder kurser lämpliga för min tjänstenivå. 

 Månadsvisa statusrapporter skulle vara till nytta för erfarenhetsåterföring från projekt till företaget. 

 Jag hittar nyttiga lärdomar och erfarenheter från dokumentation av tidigare projekt. 

 Jag önskar fler formaliserade tillfällen för kunskapsutbyte, exempelvis workshops, seminarier, nät-

verksträffar, avdelningsmöten. 

Projektmodell, IT, Förbättringsförslag 

 Varje projekt jag arbetar med är unikt. 

 Jag upplever att många arbetsmoment återkommer i samtliga projekt jag arbetar med. 

 Jag anser att verksamhetssystemet är ett bra stöd i mitt arbete. 

 Det finns rutiner i verksamhetssystemets uppdragstyper som stödjer kunskapsutbyte. 

 När jag söker efter information i verksamhetssystemet hittar jag oftast det jag söker. 

 När jag söker efter information i verksamhetssystemet hittar jag oftast lätt och snabbt det jag söker. 

 Jag tycker att material (uppgiftsbeskrivningar, mallar och verktyg) presenteras på ett pedagogiskt och 

funktionellt sätt i verksamhetssystemet. 

 Jag använder mig av mina egna eller kollegors mallar och verktyg istället för de som presenteras i 

verksamhetssystemet. 

 Uppgiftsbeskrivningar, mallar och verktyg i verksamhetssystemet stämmer väl överens med de arbets-

uppgifter jag behöver utföra. 

 Generellt anser jag att verksamhetssystemet är ett viktigt verktyg för inhämtning av kunskap. 

Funktioner i verksamhetssystemet 

 Fördela 10 poäng på följande funktioner i verksamhetssystemet baserade på hur viktiga de är för din 

kunskapsinhämtning (Högst poäng = Viktigast) 

o Tillgång till gamla uppdrag 

o Uppgiftsbeskrivningar 

o Specifika mallar och verktyg 

o Övrigt 

 Jag använder mig av förbättringsplatsen för att rapportera in (för samtliga punkter fanns följande al-

ternativ: minst en gång i veckan, minst en gång i månaden, ca en gång per kvartal, en gång per år, ald-

rig): 

o Tekniska fel eller bister i verksamhetssystemet 

o Förslag på förbättringar i uppgiftsbeskrivningar, mallar eller verktyg i verksamhetssystemet 

o Förslag på arbetssätt eller verktyg jag har tagit till mig ute i projekt eller från kund 

o Jag upplever att mina förslag och idéer tas på allvar. 

o Jag upplever att jag får stöd i organisationen med att driva, utveckla och implementera förslag 

och idéer. 

Övriga synpunkter 

 Om du har övriga synpunkter på eller åsikter kring företagets arbete med dessa frågor får du gärna 

lämna dem här! 
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Kort om dig 

 Befattning 

 Vilket är ditt hemkontor? 

 Antal år på företaget 

o <2 

o 2-5 

o 5-10 

o >10 

 Är du projektledarcertifierad enligt exempelvis IPMA eller PMI? 
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11.4 Bilaga 4 - Graderingsskala kodifiering/personalisering 
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