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FÖRORD OCH TACK

Den här skriften presenterar ett urval resultat och texter från forsk-
ningsprogrammet ”Kunskapsintegration och innovation i en inter-
nationaliserande ekonomi” (Knowledge Integration and Innovation 
in Transnational Enterprise, KITE) som finansierats av Riksbankens 
Jubileumsfond i två faser under åren 2007–2015. I programmet har 
vi analyserat hur företag, speciellt i tekniktunga industrier, påverkas 
av den allt mer globala konkurrensen om nya produkter och tjäns-
ter, hur nya specialiserade kunskaper växer fram och tas tillvara, och 
hur de kan förenas med existerande kunskapsbas. I denna skrift finns 
studier på tre olika nivåer: branschnivån, med analyser av innova-
tionsprocesser och kunskapsutmaningar i industriella sektorer; före-
tagsnivån, med skildringar av förändringar i företagens interna orga-
nisering av kunskapsbildande processer och undersökningar av nya 
former för utbyte och samspel mellan företag; samt mikronivån, med 
undersökningar av samspelet mellan individuella specialister inom 
företag. Skriften vänder sig både till den intresserade allmänheten 
och till forskare med annan vetenskaplig bakgrund. Fokus är på inter-
nationellt konkurrerande branscher och företag, men analyserna av 
kunskapens delning och sammanflätning, separation och integration, 
har bäring också på andra kunskapsintensiva sektorer och verksam-
heter, från statliga verk till sjukvård. 

En vetenskaplig presentation av programmets forskning under de 
första fyra åren finns i boken Knowledge Integration and Innovation: 
Critical Challenges Facing International Technology-Based Firms (redige-
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rad av Berggren, Bergek, Bengtsson, Hobday & Söderlund och utgi-
ven av Oxford University Press 2011). En uppföljande volym, Mana-
ging Knowledge Integration Across Boundaries, planeras av samma förlag 
2016 (redigerad av Tell, Berggren, Brusoni & Van de Ven). I den med-
verkar ett antal internationella författare vilket visar kunskapsområ-
dets globala tyngd och intresse. Under programmets drygt åtta år har 
deltagarna publicerat ett mycket stort antal artiklar, konferensbidrag, 
bokkapitel och liknande. För dessa hänvisar vi till programmets hem-
sida www.liu.se/kite. 

Vi har under hela programperioden arbetat intensivt med att dis-
kutera och konstruktivt kritisera och utveckla varandras bidrag. Där-
för har det varit naturligt att denna skrift inbegriper många program-
deltagares medverkan. En presentation av samtliga medverkande 
finns i slutet av denna skrift. Följande KITE-forskare har medverkat 
i nedan angivna kapitel:

Hans Andersson (kapitel 4)

Lars Bengtsson (kapitel 7)

Marie Bengtsson (kapitel 3)

Anna Bergek (kapitel 2)

Christian Berggren (kapitel 1)

Karin Bredin (kapitel 6)

Cecilia Enberg (kapitel 5, 7) 

Mattias Johansson (kapitel 4)

Nicolette Lakemond (kapitel 7) 

Lars Lindkvist (kapitel 3)

Thomas Magnusson (kapitel 1)
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Förord och tack

Camilla Niss (kapitel 6)

Jonas Söderlund (kapitel 6)

Fredrik Tell (kapitel 5)

Vi vill också tacka Jenny Björkman på Riksbankens Jubileumsfond 
och Makadam förlag för deras engagerade arbete med redigering och 
produktion av slutresultatet.
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INLEDNING:
OM KUNSKAPERNAS SAMSPEL OCH 

INTEGRATIONENS BETYDELSE

Enligt dominerande ekonomiska modeller är företags fördelar tillfäl-
liga, eftersom konkurrensens utjämnande krafter obönhörligen leder 
till ”allmän medelmåttighet”, det vill säga genomsnittlig vinst och 
lönsamhet. Den kände österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter in-
vände tidigt mot detta synsätt och hans invändningar har fördjupats 
i senare studier av företags konkurrensförmåga. Verklighetens före-
tag visar till skillnad från modellernas ofta på bestående lönsamhets-
skillnader som sällan kan hänföras till yttre och övergående fördelar. 
Ett kunskapsbaserat perspektiv på företag förklarar i stället varaktiga 
skillnader med överlägsen och svårimiterad skicklighet i att utveckla 
och organisera centrala kunskaper inom till exempel design, logistik, 
produktion, service och utveckling. En förståelse av kunskapernas 
centrala betydelse även inom kapitalintensiva sektorer, som fordons-
industrin, blir särskilt viktig för att förstå hur företag kan överleva 
djupa kriser. Ett illustrativt exempel är Volvo Personvagnars (numera 
Volvo Cars) dramatiska vändning från sitt läge nära avgrunden år 
2008, då tusentals ingenjörer och arbetare sades upp, till expansionen, 
framtidstron och de tusentals nyanställningar som annonseras 2015. 

Vad är grundorsaken till företagets vändning? Volvo Cars fick 
förvisso en ny ägare i form av kinesiska Geely, men detta blygsamma 
bolag har inte tillfört några kapitalresurser till Volvos ambitiösa ut-
vecklingsprogram. Väsentligare är att den kinesiska ägaren upphört 
med överföring av resurser från Volvo, vilket utmärkte styret hos 
den tidigare ägaren Ford. Men framför allt har man gett utrymme 
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6. SPECIALIST MED BREDD ELLER 
FLERBENT GENERALIST

VAD UTMÄRKER EN KUNSKAPSINTEGRERANDE PROJEKTMEDLEM?

Att arbeta i projekt är vardag för många i dagens arbetsliv, framför allt i ingen-
jörstunga utvecklingsorganisationer där verksamheten nästan uteslutande orga-
niseras i projektform. Utveckling och problemlösning sker genom att individer från 
olika kunskapsområden möts och brottas med problemen tillsammans. Genom 
integration av olika kunskapsområden utvecklas nya produkter, nya system, ny 
teknik – och ny kunskap genereras. I denna utveckling står kunskapsintegrerande 
individer i centrum. Tidigare forskning har belyst utmaningar med samarbete 
över kunskapsgränser, där till exempel studier av projektbaserat arbete framhävt 
de svårigheter som kan uppstå på grund av att projektarbete innebär tillfälliga 
uppdrag och tillfälliga samarbeten. Man har också försökt beskriva vilka förmågor 
som individer behöver utveckla utöver sitt specifika kunskapsområde för att bli ef-
fektiva kunskapsintegratörer. Våra forskningsresultat tyder på att olika typer av 
projektarbete också ställer olika krav på individernas kunskapsprofil. I spåren av 
nya former av projektorganisering väcks nya frågor kring djup specialistkunskap 
kontra bred generalistkunskap, och i detta kapitel ger vi en inblick i framväxande 
idéer om olika kunskapsprofiler hos kunskapsintegrerande individer. 

Att verka som en kunskapsintegrerande medlem i ett projekt där 
teamet gemensamt tar ansvar för resultatet ställer andra krav på in-
dividen jämfört med att arbeta i en traditionell avdelningsstruktur 
tillsammans med gelikar inom samma kunskapsområde. Forskning 
inom KITE-programmet har på olika sätt belyst individers roll i 
kunskapsintegrationsprocessen och utvecklat ny kunskap om indi-
vider som ”kunskapsintegratörer”. Denna forskning har exempelvis 
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6. Specialist med bredd eller flerbent generalist

kunnat visa på förmågor och strategier som projektarbetare använ-
der sig av för att hantera att regelbundet gå från projekt till projekt 
och från team till team. Studierna visar att projektarbetare utnyttjar 
olika strategier och praktiker för att förhålla sig å ena sidan till själva 
upp giften, och å andra sidan till det sociala sammanhanget. När det 
gäller uppgiften visade studierna att projektarbetare utvecklar stra-
tegier för att antingen förhålla sig relativt passivt till uppgiften och 
vänta på att bitarna ska falla på plats efterhand, eller förhålla sig 
mer aktivt, det vill säga att tolka eller omtolka uppgiften och kanske 
omdefiniera den om det behövs. När det gäller det sociala samman-
hanget verkar projektarbetare också förlita sig på antingen ett passivt 
förhåll ningssätt, det vill säga att luta sig mot det sociala kapitalet 
eller ”ryktet” som de upparbetat från tidigare samarbeten, eller på 
ett mer aktivt förhållningssätt, där de medvetet ”mejslar” ut sin roll 
i det nya teamet.

Vikten av att kunna hantera det sociala sammanhanget har belysts 
i flera tidigare studier. Forskning har till exempel pekat på att arbete 
i tillfälliga, tvärfunktionella projektteam för med sig krav på ökad 
samarbetsförmåga, social kompetens och kommunikativa förmågor, 
något som lyfts fram av till exempel de svenska forskarna Annika 
Zika-Viktorsson och Sofia Ritzén. Detta är inte i sig särskilt förvå-
nande eller uppseendeväckande – de flesta av oss kan nog känna igen 
hur svårt det kan vara att få till ett effektivt samarbete med någon 
som inte tar samma saker för givet. Det är dock i dessa möten som 
det kreativa problemlösandet sker, då individer bidrar med sina olika 
kunskapsområden och perspektiv för att skapa något gemensamt. 

Så visst är förmågan att hantera det sociala sammanhanget en vik-
tig förutsättning för att individer ska kunna bidra i tvärfunktionella 
projektteam. Att ha strategier för att kunna förhålla sig till själva upp-
giften framstår också som rimligt, framför allt när individer ofta går 
in och ut ur olika uppdrag. Men dessa två förmågor räcker inte för att 
förstå vad som gör kunskapsintegratörer värdefulla. Det verkar också 
vara så att själva kunskapen som individer bidrar med – den som är 
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en pusselbit i själva kunskapsintegrationen – kan behöva anta olika 
profiler i olika sammanhang. 

I denna text kommer vi att diskutera hur kunskapen hos projekt-
medlemmar utvecklas till att anta olika profiler i syfte att bättre bidra 
i kunskapsintegrationsprocesser. Diskussionen baseras på fallstudier 
av tre kunskaps- och projektintensiva svenska företag, med fokus på 
deras produktutvecklande verksamheter. Materialet bygger på inter-
vjuer med chefer, projektledare och projektdeltagare. Kapitlet har 
tydliga beröringspunkter med föregående kapitel, och flera av de ut-
maningar som lyfts fram kommer att vara bekanta för läsaren. Detta 
kapitel fördjupar diskussionerna kring individer i projektintensiva 
verksamheter, och bidrar med insikter om en intressant utveckling av 
individuell projektkompetens, där nya profiler och uttryck för disci-
plinär kunskap växer fram i spåren av nya projektmetoder.

STÖRRE BREDD OCH FLER BEN?

När kunskap hos en individ används i ett projektteam ställs särskilda 
krav på kunskapen för att en värdefull integration ska ske. Forskning 
om kunskap och kunskapsintegration har tidigare hävdat att indivi-
der inte bara behöver ha en specifik specialistkunskap som skiljer dem 
från de andra teammedlemmarna – det krävs också att de utvecklar 
en viss kunskap inom övriga områden för att förstå hur deras egen 
kunskap relaterar till vad andra teammedlemmar kan och hur de bäst 
bidrar till att lösa uppgiften. Ett vanligt sätt att beskriva detta är ge-
nom en modell som förts fram av bland andra Harvardprofessorerna 
Marco Iansiti och Dorothy Leonard Barton, och som beskriver ”T-
formade förmågor”. Benet på bokstaven T representerar djupet i det 
egna kunskapsområdet, och taket representerar en bredd i förståelsen 
av andra kunskapsområden och hur de relaterar till det egna (se fi-
gur 3). Här handlar det till exempel om att man förstår begrepp och 
grundläggande principer tillräckligt väl för att kunna kommunicera 
på ett konstruktivt sätt och relatera till sitt eget kunskapsområde. 
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6. Specialist med bredd eller flerbent generalist

Där emot skall man inte kunna gå in och göra ett aktivt bidrag i ar-
betet inom dessa områden – det kan man endast i sitt ”ben”, det vill 
säga inom det område i vilket specialistkunskapen finns. Med andra 
ord handlar idén om den T-formade kunskapsprofilen om att utveckla 
individer som har en tydlig specialistkunskap där de gör sitt främsta 
bidrag, men samtidigt har en bredd och besitter kunskap inom flera 
kunskapsområden. 

Figur 3. T-formad kunskapsprofil

De organisationer som vi studerat arbetar alla aktivt med att utveckla 
”taket” på projektmedlemmars kunskap för att skapa bättre förutsätt-
ningar för effektiv problemlösning. Men våra studier visar också på 
en annan intressant utveckling, som tyder på att en del organisationer 
egentligen inte strävar efter T-formen hos sina kunskapsintegrerande 
projektmedlemmar. Här är det en annan profil som i praktiken efter-
strävas. Visserligen pratar både projektmedlemmar, projektledare och 
chefer på olika nivåer om behovet av att bredda individers kunskap, 
men det de syftar på är snarare vikten av att individer utvecklar flera 
ben för att bidra till teamets samlade förmåga. En illustration av detta 
kommer från ett företag som utvecklar komplexa IT- och kommuni-
kationssystem. Här är det en projektmedlem som berättar:
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I vårt team har man väl sagt det att, ja men vi ska se till att fler än 
en person kan det här, åtminstone ska vi ha tre på det här, vi bör 
ha några som kan MCT [multi-component testing], vi bör ha ett gäng 
som kan design. Och så kan det vara så att man har sin tyngdpunkt 
inom ett visst område. Som jag har tyngdpunkten inom MCT, och 
jag ska lära mig lite om systemverifiering, så att om den personen 
som är bäst på det här inte finns tillgänglig, då kan jag gå in och ta 
över åtminstone lite grand. Kanske inte behöver producera i lika 
snabb takt som honom, men jag ska åtminstone kunna se till så att 
vi inte står stilla.
 Och samma när det gäller mig, jag kanske är bäst inom mitt team 
inom MCT, men det ska finnas fler personer som ska kunna gå in 
och göra det också. Dels för att man ska ha någon att bolla med och 
kunna jobba sig framåt, och för att man ska ha en viss förståelse 
inom teamet för vad det innebär, och sen så även för sjukdomsfall 
och liknande, att man ska kunna täcka upp för varandra.

Här handlar det alltså inte bara om att skapa en allmän förståelse 
för varandras områden för att kunna ”ha någon att bolla med” och 
”jobba sig framåt”. Här handlar det också om att utveckla fler ben 
kunskapsmässigt som, även om de inte är lika välutvecklade som hos 
dem som har specialistkunskapen, gör att teammedlemmar till större 
del kan avlasta och täcka upp för varandra vid behov.

STABILA TVÄRFUNKTIONELLA TEAM – 
SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ KUNSKAP 

De organisationer som ingått i studien är alla starkt inspirerade av 
moderna projektledningsmetoder och modeller där de grundläg-
gande principerna för organisering till viss del skiljer sig från mer 
traditionella modeller, vilket är intressant i förhållande till den ut-
veckling vi ser när det gäller kunskapsintegrerande individer och de-
ras kunskap.
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6. Specialist med bredd eller flerbent generalist

Dessa mer sentida projektmetodiker kan kortfattat beskrivas 
som utformade för att hantera snabba förändringar i krav under ut-
vecklingsarbetet och bygger på idealet om en flexibel, inkrementell 
utveckling i nära samarbete med kund och kravställare under pro-
cessens gång. Kärnan i utvecklingsprocessen är ofta små självorgani-
serande utvecklingsteam som innehåller de kunskapsområden som 
krävs. Dessa bidrar till den inkrementella utvecklingsprocessen ge-
nom att de arbetar med korta avgränsade leveranser, som efterföljs 
av granskningar och nya beslut om vad som är bäst att göra härnäst. 

I de organisationer som vi studerat har dessa former av projekt-
metodik fått stort genomslag, vilket har inneburit att mer traditio-
nella avdelningsstrukturer börjat luckras upp och att större vikt läggs 
vid de tvärfunktionella utvecklingsteamen. Där är den grundläg-
gande idén att skapa team som är så stabila som möjligt över tid. 
Det finns en genomgående vilja att undvika tillfälliga projektgrupper 
och i stället ge medlemmarna i de tvärfunktionella teamen möjlighet 
att lära känna varandra och bygga upp ett välfungerande samarbete 
under en längre tid. Jämfört med tillfälliga projektteam där man vet 
att man bidrar med en specifik kunskap under en begränsad tid, finns 
här både större motivation till och mer behov av att investera i teamet 
och dess förmågor. Även här är den grundläggande förutsättningen 
för att kunskapsintegration ska kunna ske att individerna har olika 
specialistkunskap att bidra med. Men för att teamet ska fungera så 
självständigt som möjligt över tid räcker det inte att teammedlem-
marna har ett tak som gör att de på ett bättre sätt kan bidra med sin 
egen kunskap. De behöver dessutom utveckla flera ben där de har 
något djupare kunskap och även förmåga att praktiskt bidra i arbetet. 
Där en linjeorganisation förut hade resurserna inom ett visst kun-
skapsområde och kunde sätta in stöttning i projektteamen vid behov, 
ställs nu större krav på att teamen själva hanterar detta. En chef på 
ett av företagen beskrev vikten av att teamet tar eget ansvar för sin 
förmåga att hantera exempelvis frånvaro:
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Man pratar om att låta teamet också få utrymmet att jobba med 
den här typen av frågeställningar. Att kunna evolvera sin kompe-
tens. […] kanske att man låter dom få jobba med den här typen av 
frågeställningar själva och se, vi har ju Kalle Kanin i det här teamet, 
och han är ju grymt duktig på det här. Okej, men om Kalle Kanin 
vill åka på semester i 4 veckor, vad gör vi då? Så att man hela tiden 
får jobba med det. I det tidigare tänket så har det alltid studsat till-
baks till linjen, och det är det jag vill komma bort ifrån, att ”Linjen, 
nu åker Kalle Kanin på semester i 4 veckor, vi måste ha hjälp”, i 
stället för att jobba med de frågorna själva.

Liknande beskrivningar fick vi från såväl chefer som projektmedlem-
mar också när det gäller att hantera perioder i utvecklingsprocessen 
när det behövs mer resurser inom ett visst kunskapsområde, där an-
dra teammedlemmar behöver gå in och stötta under en period.

FRÅN T TILL KAMFORMAD KUNSKAPSPROFIL

Det vi ser i de studier vi genomfört är alltså att även om en T-formad 
kunskapsprofil är viktig för att kunskapsintegration mellan individer 
ska bli effektiv, så ställer de så populära agila arbetssätten krav på 
kunskap som snarare karaktäriseras av en bred förståelse inom flera 
kunskapsområden, kombinerat med ett större djup inom några om-
råden där man kan aktivt bidra.

Tanken att individer behöver utveckla flera kunskapsområden har 
på senare tid diskuterats en del på sociala medier och bloggar, men i 
mindre utsträckning i vetenskapliga arbeten. I diskussionerna på so-
ciala medier och bloggar är ofta utgångspunkten att man som individ 
kan minimera riskerna med att vara djup inom bara ett område och 
värna om sin egen karriär, alltså göra sig mer värdefull, genom att ut-
veckla något som ibland benämns som ”kamformade förmågor”, det 
vill säga bredd kombinerat med djupare kunskap inom flera områden. 

Vår forskning visar att det finns uppenbar relevans av att utveckla 
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T-formen, eftersom den inte räcker till för att förklara den kunskaps-
profil som individer i allt högre grad utvecklar i dagens kunskaps-
integrerande projektverksamheter. En modell som visar på kunskaps-
mässig flerbenthet, eller en kamformad kunskapsprofil, skulle kunna 
vara poängfull för att fånga just detta fenomen och öppna för studier 
som fokuserar på kunskapsprofiler i relation till kunskapsintegration 
och till olika organisationsformer där kunskapsintegration äger rum. 

Figur 4. Kamformad kunskapsprofil

En viktig lärdom som vi vill peka på är alltså att olika organisations-
former där kunskapsintegration äger rum skapar olika krav på kun-
skapsprofil på individnivå. Baserat på den forskning som presenteras 
här så är det rimligt att anta att kunskapsintegration i mer traditio-
nell projektverksamhet, som bygger på tidsbegränsade projektkon-
stellationer, förmodligen kommer att leda till att individer utveck-
lar en T-formad kunskapsprofil. Här behövs troligtvis ”specialister 
med bredd” som har ett huvudsakligt specialistområde att bidra med, 
kombinerat med en bred förståelse för andra kunskapsområden. Det-
ta för att snabbt kunna bidra med sin egen expertis på bästa sätt i 
temporära projektteam. I verksamheter där kunskapsintegrationen 
sker i mer stabila tvärfunktionella team är det i stället rimligt att anta 
att individer utvecklar en kamformad kunskapsprofil. Här handlar 
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det alltså om en flerbent generalist med fördjupad kunskap inom flera 
områden, som kan bidra till teamets förmåga att försörja sig självt på 
den kunskap som behövs. 

GÅR DET ATT KOMBINERA BREDD OCH DJUP?

Att dessa olika kunskapsprofiler har olika styrkor i förhållande till det 
sammanhang de används i ser vi tydligt, men man kan också fundera 
vidare på om det finns några uppenbara risker med dem. När det gäl-
ler den T-formade kunskapsprofilen finns det en relativt väletablerad 
problematik som belysts av ett flertal forskare och handlar om svårig-
heten att utveckla bredd utan att förlora djup. Dorothy Leonard-Bar-
ton, som var en av Harvardprofessorerna som förde fram modellen, är 
en av dem som diskuterar detta och hon pekar på risken att individer 
på sikt tappar djup i sin specialistkunskap i sin strävan att bredda 
sig. Detta kopplar tydligt an till diskussionen i föregående kapitel 
om kompetensförstärkande och kompetensförstörande dimensioner 
av projektorganisering. Just den kompetensförstörande dimensionen 
utgjorde en påtaglig oro hos ett flertal av de projektmedlemmar som 
deltog i vår studie, som också saknade samarbete med kolleger inom 
samma område som de själva. En systemdesigner menade att:

Det är nog svårare för dem som känner att de har varit riktigt bra 
på någonting, att få behålla den kompetensen, det tror jag absolut. 
[…] Det kommer orienteras mer och mer kring några få indivi-
der som kan någonting bra, medan andra kommer att vara väldigt 
breda. Så tror jag att man kan se det.

Ett flertal forskare, bland annat Kim B. Clark och Steven C. Wheel-
wright (båda inflytelserika professorer som bidragit till forskningen 
om organisation av produktutveckling), har uttryckt oro för att pro-
jektbaserade organisationer, som följd av ett ökat fokus på breddning, 
kan komma att förlora specialiserad kunskap. Detta skulle kunna leda 
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till sämre problemlösningsförmåga och lägre kvalitet i de lösningar 
som tas fram. Utvecklingen mot mer av kamformade kunskapspro-
filer accentuerar denna utmaning, eftersom sådana profiler inte bara 
kräver förståelse för andra områden, utan även en djupare kunskap 
och förmåga att direkt bidra inom dessa. Om det sker på bekostnad 
av djupet i varje individs specialistkunskap, den pusselbit som be-
hövs i kunskapsintegrationsprocessen, så kan det finnas en risk att 
det påverkar resultatet i slutänden. Projektmedlemmar som ingått i 
studien ger också uttryck för att det är viktigt att behålla sin spets, att 
ha sitt område som man känner att man kan riktigt bra. Några höjer 
ett varningens finger för att värdet av att rätt person gör rätt saker 
underskattas i de framväxande projektverksamheterna. En mjukvaru-
utvecklare menade: 

Min personliga åsikt har alltid varit att det är ineffektivt att jobba 
i tvärfunktionella team. […] För att man väldigt ofta hamnar på 
uppgifter som man inte är duktig på. Det är lättare att man hamnar 
på saker som man inte har jobbat med förut. Jag tycker verkligen 
att grundprincipen [i agila metoder] är jättefel. På något sätt så är 
grundprincipen att det viktigare att en uppgift görs än att den görs 
av rätt person. Det kommer ju från tillverkningsindustrin tycker 
jag, alltså mer löpande band-princip där kanske spetskompetens 
inte är så viktigt. Men i alla andra discipliner, läkare eller elektriker 
eller rörmokare eller vad som helst annars, så vill man ju att den 
mest lämpade personen gör det. Men i [agila metoder] är det inte 
så. […] Dels så blir det ineffektivt, tycker jag, för att den som gör en 
uppgift kanske inte är bäst lämpad och vet inte hur man gör och det 
är en lång startsträcka. Dessutom blir resultatet sämre tycker jag.

Samtidigt visar studien på positiva tongångar kring möjligheten att få 
utveckla sig, och känna att man tar ansvar för teamet och dess presta-
tion. En systemdesigner berättar:
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Jag tycker det är lite spännande. Samtidigt som man gärna vill vara 
bra på någonting – liksom känna att ”det här kan jag”, så känner 
man också ett behov att visa omvärlden att man är benägen att 
vilja lära sig någonting annat och, liksom, för teamets skull, för att 
vi ska fungera på ett bra sätt, så känns det som att vi måste försöka 
ta de här stegen. 

En av de centrala utmaningarna i att kombinera och balansera kun-
skapsdjup och -bredd har att att göra med tidsperspektivet och risken 
att individer förlorar djupet i sin specialistkunskap. En utveckling där 
fler individer bygger upp en mer kamformad kunskapsprofil, med en 
kunskapsmässig flerbenthet, leder dessutom med största sannolikhet 
till att teammedlemmarnas kunskap med tiden blir mindre speciali-
serad och mer överlappande. Detta gör att förmågan till kunskapsin-
tegration i realiteten riskerar att minska snarare än öka. Professor Ro-
bert Grant, som är känd bland annat för sitt bidrag till utvecklingen 
av en kunskapsbaserad syn på företag och organisationer, menar att 
effektiv kunskapsintegration förutsätter att man behåller olikheterna. 
Grant säger (fritt översatt från engelska):

Om verksamheten kräver integration av många individers specia-
listkunskap, så är nyckeln till framgång att åstadkomma effektiv 
integration samtidigt som kunskapsöverföring på grund av att 
organisationens medlemmar lär av varandra minimeras. (Grant, 
1996, s. 114)

Utvecklingen av kunskapsmässig flerbenthet är alltså å ena sidan ett 
sätt att öka flexibiliteten och underlätta samarbetet inom teamen, 
men å andra sidan kan det på sikt leda till att individer får svårt att 
bevara sin kunskapsmässiga hemvist och disciplinära identitet. Om 
teamets och organisationens tillgång på djup och specialiserad kun-
skap inom centrala områden minskar påverkar detta i sin tur förut-
sättningarna för effektiv kunskapsintegration.
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Vi har i detta kapitel visat på hur en del av den forskning som be-
drivits inom KITE-programmet bidragit till att belysa individers roll 
som kunskapsintegratörer i projektbaserade organisationer genom 
att särskilt fokusera på individers kunskap och förmågor. Vi har visat 
att den relativt väletablerade modellen för T-formad kunskap inte 
räcker till för att förklara den kunskapsprofil som projektmedlem-
mar verkar utveckla i nyare projektmiljöer som kräver en större bredd 
och mångsidighet hos de enskilda individerna. I förlängningen väcker 
dessa resultat också intressanta frågor kring hur organisationer kan 
dra nytta av att kombinera individer med olika kunskapsprofiler på 
ett mer medvetet sätt. Den utveckling som våra studier identifierat är 
inte är helt bekymmersfri, här finns ett antal utmaningar att förhålla 
sig till – utmaningar som tyder på att vissa verksamheter i jakten 
på mer effektiv och flexibel kunskapsintegration möjligtvis försäm-
rar sina egna framtida förutsättningar för att åstadkomma just detta. 
Kanske krävs en mer medveten strategi kring hur kombinationer av 
olika typer av kunskapsprofiler på individnivå skulle kunna skapa för-
utsättningar för organisationer att utveckla sin förmåga till kunskaps-
integration, utan att förlora tillgången på specialiserad kunskap.
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