
 

 

Karlstad Business School
Karlstad University  SE-651 88 Karlstad  Sweden

Phone:+46 54 700 10 00  Fax: +46 54 700 14 97
E-mail: handels@kau.se   www.hhk.kau.se

	  

 
 
 
 
  

Mikael Costa Pinto & Joel Kim 

 

Kunskapshantering i 

projektintensiva forskningsinstitut 
 

En kvalitativ studie av sex svenska 
forskningsinstitut 

 
 

Knowledge management in project-intensive 

research institutes 

A qualitative study of six Swedish research institutes 
  

 

Projektledning 

D-uppsats 
 

   Termin: HT-2015 

   Handledare: Tomas Gustavsson 

 



 

 

Sammanfattning 
I Sverige bedrivs en stor del av all forskning vid universitet. Det finns dock även 

forskningsinstitut; organisationer som helt inriktar sig på forskning. I takt med dagens 

moderna kunskapssamhälle så har kunskapshantering som ämne vuxit sedan 1990-

talet. En viktig fråga inom kunskapshanteringen är hur kunskap och erfarenheter från 

projekt kan dokumenteras och arkiveras för att senare återanvändas i framtida arbeten. 

Anledningen till att vi valde kunskapshanteringen i just forskningsinstitut är att de är 

projektintensiva organisationer och att vi inte hittade några tidigare studier om det 

sambandet. Syftet med undersökningen är att analysera hur kunskapshanteringen ser 

ut i sex utvalda forskningsinstitut och för att lyckas så har två frågeställningar 

besvarats. Frågeställningarna är hur kunskap som skapas i projekt hanteras och hur 

instituten strukturerat sin kunskapshantering. 

 

För att svara på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med varsin 

anställd på sex svenska forskningsinstitut som arbetar med forskningsprojekt av olika 

slag. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av kunskapsterminologi och 

utefter två teman: metoder och verktyg samt interaktion. En del av syftet var att 

undersöka om särskilda metoder och verktyg för kunskapshantering förekom i 

forskningsinstituten. 

 

Efter genomförd analys kan vi konstatera att typen av arbetsuppgifter spelar stor roll i 

kunskapshanteringen där skillnaden mellan de två samhällsvetenskapliga instituten 

och de övriga tekniska och naturvetenskapliga är tydlig. Förekomsten av de utvalda 

metoderna och verktygen för kunskapshantering skiljer sig, men de är till stor del 

frånvarande från de analyserade instituten där exempelvis endast hälften 

dokumenterar projekterfarenheter och arkiverar dem för framtida användning. De 

medvetna och strukturerade valen av kunskapshantering varierar mellan instituten, 

men den mänskliga interaktionens roll har visat sig vara väsentlig för att hantera 

projektrelaterad kunskap. 

 

Nyckelord: Forskningsinstitut, knowledge management, kunskapshantering, 

projektledning 

 



 

 

Abstract 
In Sweden, a large part of all research is conducted at universities. However, there are 

also research institutes; organisations wholly focused on research. Keeping up with 

today’s modern knowledge society, knowledge management as a subject has grown 

since the 1990’s. A key issue in knowledge management is how knowledge and 

experience from projects can be documented and archived for later use in future 

projects. The reason we chose knowledge management in research institutions is that 

they are project-intensive organizations and that we did not find any previous studies 

of the relationship between the two. The purpose of the study is to analyse what the 

knowledge management looks like in six selected research institutes and to achieve 

this two questions have been answered. The questions are how knowledge created in 

projects is managed and how the institutions have structured their knowledge 

management. 

 

In order to answer the questions qualitative interviews were conducted with a staff 

member from six Swedish research institutes of various kinds. The collected 

empirical data was analysed using knowledge terminology and by using two themes: 

methods and tools and interaction. Part of the purpose was to investigate if specific 

methods and tools for knowledge management were used in the research institutes. 

 

After completing the analysis, we can conclude that the type of assignment plays a 

major role in knowledge management where the difference between the two social 

science institutes and the other technical and natural sciences ones is clear. The 

presence of the selected methods and tools for knowledge management differs, but 

they are in large part absent from the analysed institutions where, for example, only 

half of them document project experiences and archive them for future use. The 

conscious and structured choices of knowledge management vary between the 

institutes, but the role of social interaction has shown itself to be essential for the 

management of project-related knowledge. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till intresset för kunskapshantering som 
ämne samt det syfte och de frågeställningar som arbetet ska besvara. 

 

1.1 Bakgrund 
Hanteringen av kunskap är enligt managementforskaren Peter Drucker ingen nyhet. 

Det har i princip alltid funnits i mindre skala, ända sedan människorna lärde sig att 

kommunicera med varandra. När föräldrar i ett jordbrukssamhälle förklarar för sina 

barn hur de olika sysslorna ska göras så överför de kunskap. I och med människans 

utveckling har kunskapshanteringen varit tvungen att göra liknande framsteg. Efter 

jordbrukseran kom industrieran på 1800-talet med mängder av innovationer och 

teknologiska utvecklingar.1 Makt kom i form av de bästa och mesta maskinerna och 

flest antal arbetare.2 Trots att det fortfarande är viktiga faktorer för framgångsrika 

producenter så började en betydlig förändring ske i mitten av 1900-talet. Industrieran 

övergick till kunskapseran som pågår än idag.3 I den här eran får företag försprång 

inom sina marknader genom unik kunskap och snabbare utveckling än motståndarna. 

Kunskap är inte längre något man tar för givet utan har istället blivit en av de 

viktigaste resurserna en organisation har att hantera och underhålla.4 I den här eran 

kallas anställda ofta för kunskapsarbetare och det är deras intellekt som värdesätts, 

eftersom det är ”huvuden” och inte deras kroppar som har potentialen till att förbättra 

resultat.5 

 

I och med kunskapserans framväxt så har nya typer av organisationer och arbetssätt 

utvecklats. En av de största utmaningarna för organisationer idag är att möta de 

varierande och växande kraven som skapas av snabba utvecklingstakter och 

globaliseringen. Det här leder till ett ökat tryck på organisationer att hålla sig 

uppdaterade, ständigt utvecklas och upprätthålla konkurrenskraft på marknaden.6 Det 

kan de göra genom att förstärka sina resurser och kompetenser. En lösning för att 

möjliggöra detta är att använda sig av strukturerad kunskapshantering för att förstärka 

                                                
1	Drucker	1994,	s.	54	
2	Drucker	1993,	s.	2	
3	Drucker	1994,	s.	54	
4	Drucker	1993,	s.	3	
5	Jonsson	2012,	s.	19	
6	Drucker	1994,	s.	64	
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värdet på den interna kunskapen och kompetensen och att effektivisera dess 

användande.7 Kunskapshantering innefattar flera strategier, metoder och verktyg för 

att hjälpa en organisation att skapa, dokumentera, spara och sprida kunskap internt 

och på så sätt vidareutveckla och förbättra den. 

 

Projektledningskonsulten Robert Wysocki förklarar att projekt är något som särskiljer 

sig från en organisations normala aktiviteter och enligt traditionell 

projektledningsteori ska varje projekt ses som en unik företeelse.8 Från 

kunskapshanteringens ståndpunkt är dock få projekt helt unika. Tack vare det 

faktumet är det därför möjligt att använda kunskap från ett projekt till nästa.9 Med 

hjälp av särskilda metoder och verktyg kan en organisation se till att kunskapen i ett 

projekt hanteras på ett sätt som underlättar att tidigt upptäcka risker i kommande 

projekt och att spara både tid och andra resurser genom förbättrade arbetsrutiner.10 

 

1.2 Problemområde 
Efter att ha använt sökmotorer för att hitta litteratur om kunskapshantering i svenska 

organisationer så fann vi relativt lite svenskt material. Förutom Anna Jonssons 

omfattande forskning så bestod det mesta av examensarbeten på universitetsnivå. 

Läsning av engelskt material tydde på att kunskapshantering är ett enormt område 

men ett där forskare inte enats om dess definition. Vi intresserade oss tidigt för de 

utmaningar en organisation kan ställas inför när det gäller exempelvis förlust av 

kunskap i form av anställda som går i pension eller avgår. Vi ville få mer information 

om hur svenska organisationer arbetar med strategier för att skapa, lagra och sprida 

kunskap. Därför började vi söka efter projektintensiva organisationstyper och hittade 

det vi letade efter i form av forskningsinstitut. 

 

Forskningsinstitut är organisationer där forskning utgör all eller den huvudsakliga 

verksamheten. I Sverige bedrivs forskning ofta vid universitet och inte i särskilda 

forskningsinstitut, och därför finns det ett väldigt begränsat antal av dessa institut som 

helt inriktar sig på forskning och som inte inkluderar undervisning i sina 

                                                
7	Davenport	&	Prusak	1998,	s.	14	
8	Wysocki	2014,	s.	4	
9	Björkegren	1999,	s.	29	
10	Jonsson	2012,	s.	17	
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arbetsuppgifter.11 Just den begränsningen var en stor faktor i valet eftersom det gav 

oss en tydlig avgränsning. Sökandet efter studier om forskningsinstitut lämnade oss 

med intrycket om att vi var på rätt spår eftersom vi inte hittade något svenskt material. 

Därför valde vi att vidare utforska området och undersöka hur kunskap hanteras i ett 

antal utvalda forskningsinstitut. 

 

Forskningsinstitutens relevans till projektledning är deras typ av undersökande 

projekt. Deras projekt är, precis som enligt Wysockis tidigare nämnda definition, 

unika. Det finns alltid någonting att lära sig, någon kunskap som skapas i ett projekt 

och som i vissa fall kan återanvändas till framtida uppgifter. Därav kommer 

kunskapshanteringens perspektiv. Trots att forskningsinstitutens projekt har unika 

uppdrag så finns inslag av repetition som gör det möjligt att spara erfarenheter och 

kunskap och återanvända de i andra projekt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Arbetets syfte är att genom kvalitativa intervjuer analysera hur kunskap hanteras i sex 

utvalda forskningsinstitut. Analysen lägger fokus på att identifiera om och varför 

särskilda metoder och verktyg används och hur välplanerad organisationernas 

kunskapshantering tycks vara. För att genomföra analysen ska följande 

frågeställningar besvaras: 

• Hur hanterar projektintensiva forskningsinstitut kunskapen som skapas i 

projekt av forskningskaraktär? 

• Hur har forskningsinstituten strukturerat sin kunskapshantering? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är fokuserat på att analysera hur sex svenska forskningsinstitut, som alla 

arbetar med olika typer av forskningsprojekt, hanterar kunskap. Vi vill påpeka att det 

här inte är ett försök att komma till slutsatser som gäller för alla forskningsinstitut 

utan att vi avgränsat oss till sex specifika svenska institut. 

 

                                                
11	http://www.swerea.se/om-swerea/vanliga-fragor,	2016-02-29	



 

 4 

Inom kunskapshantering så finns det en stor mängd teorier, metoder, modeller och 

verktyg. Att nämna alla skulle inte gå i den här typen av arbete så därför har ett fåtal 

valts ut som är relevanta för att genomföra analyser av de sex undersökta instituten. 
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2. Teori 

I teorikapitlet beskrivs knowledge management och de aspekter av ämnet som det här 
arbetet hänvisar till. Ett flertal teorier, metoder och verktyg för kunskapshantering 

beskrivs. 

 

2.1 Knowledge management 
Under en fikarast sitter två kollegor och diskuterar dagens arbetsuppgifter och den ena 

ber den andra om råd. Det svaret som ges är, enligt kunskapshanteringsexperterna 

Thomas Davenport och Laurence Prusak, ett exempel på en kunskap som blivit 

överförd.12 Studier om den här typen av kunskapsöverföring inom organisationer har 

lett till ämnet knowledge management, som kunskapshantering heter på engelska. 

Davenport är en av de tidigaste förespråkarna för knowledge management och 

beskrev det som processen för att fånga, förmedla och effektivt använda kunskap. 

Förenklat betyder det att organisera en organisations information och kunskap.13 På 

1970-talet började den japanske organisationsteoretikern Ikujiro Nonaka skriva 

artiklar om kunskapshantering efter att ha observerat stora skillnader mellan arbetssätt 

i Japan och USA.14 1991 skrev han slutligen artikeln ”The Knowledge-Creating 

Company” som var banbrytande för utvecklingen av knowledge management som ett 

eget ämne.15 Insikten om att hanteringen av kunskap inom organisationer krävde 

planering blev allt vanligare under 1990-talet och exempelvis startade IT-företaget 

IBM ett eget institut för knowledge management.16 Inför grundandet av institutet 

1998 så förklarade dess vd Laurence Prusak att IBM dragit slutsatsen att den enda 

hållbara konkurrenskraften numera är vad man vet och hur snabbt den kunskapen kan 

tillämpas.17 

 

Experter inom ämnet är oense om en enhetlig definition av knowledge management 

och företagsekonomen Mats Alvesson skriver att området är så brett att det skiljer sig 

helt beroende på vilken del av det som man väljer att fokusera på, vare sig det är den 

                                                
12	Becerra-Fernandez	&	Sabherwal	2008,	s.	26	
13	Davenport	&	Prusak	1998,	s.	88	
14	Spender	2013,	s.	39		
15	Spender	2013,	s.	42	
16	Lesser	&	Prusak	2004,	s.	4	
17	Cohen	1998,	s.	23	
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tekniska eller den mänskliga, interaktiva sidan.18 Ulrike Schultze och Charles Stabell 

har försökt förena flera definitioner och förklarar i artikeln ”Knowing What You 

Don’t Know” att uttrycket generellt sett hänvisar till produktionen, förvaringen, 

överföringen, utvecklingen, tillämpningen och skyddandet av organisatorisk kunskap. 

De skriver även att knowledge management innebär skapandet av en kultur som 

främjar utvecklingen av kunskap.19 I traditionell knowledge management så betraktas 

kunskap som en råvara som kan samlas in, lagras, spridas och återanvändas i 

framtiden. Med ett sådant synsätt så krävs det planerande från organisationers håll för 

att kunna hantera sin kunskap.20 Arbetets teoretiska referensram består till stor del av 

terminologi och metodik inom knowledge management som på svenska kallas 

kunskapshantering. Efter denna introduktion av knowledge management som ämne så 

kommer det svenska begreppet genomgående att användas. 

 

Det finns flera orsaker till varför det är viktigt för organisationer att ta en systematisk 

hantering av kunskap i beaktning. De främsta egenskaperna av kunskapshantering i en 

organisation är enligt författarna Rudy Ruggles och Dan Holtshouse att: 

• Skapa ny kunskap. 

• Få tillgång till kunskap från externa källor. 

• Använda tillgänglig kunskap vid beslutsfattande. 

• Tillämpa kunskap i processer, produkter och tjänster. 

• Presentera kunskap i dokument, databaser och programvara. 

• Underlätta tillväxt av kunskap genom en kunskapsorienterad 

organisationskultur och genom att motivera de anställda. 

• Överföra tillgänglig kunskap till andra delar av organisationen. 

• Mäta värdet på kunskapstillgångar och på inverkan som den här hanteringen 

kan innebära för organisationen.21 

 

De här egenskaperna kan ge organisationer värdefulla fördelar. Enligt Klaus North 

och Gita Kumta, som skrivit flera böcker om kunskapshantering, så är den allmänna 

förhoppningen med att planera och strukturera sin kunskapshantering att skapa en 

                                                
18	Alvesson	2004,	s.	174	
19	Schultze	&	Stabell	2004,	s.	551	
20	dePaula	&	Fischer	2005,	s.	24	
21	Dalkir	2005,	s.	11	
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lärande organisation genom att göra inlärning och kunskapsspridning till en 

vanesak.22 Anna Jonsson, som gjort studier om kunskapshantering i flera företag, 

skriver att det inte räcker med att endast ha struktur över sin kunskapshantering utan 

att det även måste finnas en organisationskultur som främjar hanteringen. De 

anställda ska uppmuntras till att vilja lära sig och tycka att det är ”kul” att dela med 

sig av sin kunskap till kollegorna. Den här kombinationen av kunskapskultur och 

strukturerad kunskapshantering har hon gett benämningen ”struKULtur”.23 Det här 

kan leda till innovationer inom organisationen. Det kan också leda till att särskild 

kunskap blir tillgänglig till fler anställda och därmed inte är beroende av en särskild 

person, vilket hjälper till att förhindra förlust av kunskap när en anställd slutar eller är 

frånvarande.24 Den här typen av kunskapsorienterade organisationer bör även blicka 

tillbaka mot tidigare erfarenheter för att underlätta beslutstagande och därmed korta 

ner planeringsprocesser och förbättra resultat. Genom att känna till det förflutna kan 

man undvika att göra om misstag och vet vilka lösningar som varit mer framgångsrika 

än andra.25 Hanteringen av kunskapen inom en sådan lärande organisation kan leda 

till förbättrad konkurrenskraft, särskilt om organisationen innehar unik kunskap som 

är svår för andra att kopiera.26 

 

2.2 Tre kunskapspar 
Explicit och tyst kunskap 
Det finns olika sätt att definiera kunskap, men en artikel som ofta refereras i 

sammanhanget är Nonakas tidigare nämnda ”The Knowledge-Creating Company” 

som presenterar två typer av kunskap.27 I artikeln presenterar Nonaka två begrepp 

som är inspirerade av filosofen Michael Polanyis uppdelning av kunskap, men som 

anpassats av Nonaka för att bättra kunna tillämpas i ämnet kunskapshantering.28 

Dessa begrepp är väldigt praktiska i diskussioner gällande kunskap och en stor del av 

den använda litteraturen till det här arbetet innehåller båda. 

• Explicit kunskap är den typen som enkelt kan överföras från en person till 

otaliga andra. Det här kan göras genom till exempel formler, modeller och 
                                                
22	North	&	Kumta	2014,	s.	xxiii	
23	Jonsson	2014,	s.	99	
24	North	&	Kumta	2014,	s.	xxiii	
25	North	&	Kumta	2014,	s.103	
26	North	&	Kumta	2014,	s.	xxii	
27	Nonaka	1991,	s.	98	
28	Nonaka	2008,	s.	9	
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nedskrivna instruktioner som recept och manualer.29 Den kan även överföras 

muntligt vilket exempelvis är fallet i kurser i hjärt- och lungräddning där 

stegvisa instruktioner ges.30 Den explicita kunskapen är därför något som 

enkelt kan läras ut, men även dokumenteras och arkiveras och på så sätt bli 

tillgänglig till flera.31 

• Den tysta kunskapen är svårare att beskriva eftersom den är av en betydligt 

mer personlig karaktär, och begreppet myntades av Polanyi som förklarade att 

vi människor vet mer än det vi faktiskt kan förklara med ord.32 Här handlar det 

om en individs kunskaper som byggts upp under en tid genom egen erfarenhet 

och övning. Den tysta kunskapen är därför svårare att få ner i skrift och 

instruktionsform än den explicita och måste hanteras på ett annat sätt.33 

Genom år av erfarenhet så har en senior anställd en annan typ av tyst kunskap 

än en junior. Den här kunskapen är ofta svår att dokumentera och att överföra 

till någon annan och just därför kan det vara svårt för en organisation att 

ersätta en anställd med många års erfarenhet. Inom ämnet kunskapshantering 

så diskuteras därför hur dessa erfarna anställdas tysta kunskap kan konverteras 

till explicit och svårigheterna i att uppnå det.34 

 

Den återkommande metaforen för att symbolisera de här två typerna av kunskap inom 

en person, grupp eller organisation är isberget, där den tysta kunskapen representeras 

av huvuddelen av isberget som döljer sig under ytan.35 Den synliga, explicita 

kunskapen däremot, är enligt Polanyi bara toppen av isberget och alltså bara en liten 

del av någons kunskap.36 

 

                                                
29	Maier	2007,	s.	80	
30	Rumizen	2002,	s.	8	
31	Wilde	2011,	s.	22	
32	Maier	2007,	s.	79	
33	Nonaka	1991,	s.	98	
34	Wilde	2011,	s.	22	
35	Dalkir	2005,	s.	49	
36	Nonaka	1994,	s.	16	



 

 9 

 
Fig. 1 Isbergsmodellen för att illustrera explicit och tyst kunskap 

 

Kimiz Dalkir skriver att man vid användning av den här metaforen brukar mena att 

den explicita kunskapen, precis som den synliga delen av ett isberg, bara omfattar 

omkring 15-20% av den totala kunskapen, och det gäller för individer, grupper och 

hela organisationer. På grund av stora svårigheter med att konvertera tyst kunskap till 

explicit, och i och med att den är en sådan majoritet av den totala kunskapen, så blir 

varje forskare därmed ännu mer värdefull för sin organisation.37 

 

Individuell och gemensam kunskap 
För att undersöka kunskap gäller det att kunna särskilja på den individuella och den 

gemensamma kunskapen och hur dessa interagerar. Silvio Wilde skriver att den 

individuella kunskapen är den kunskap som varje anställd inom en organisation 

besitter. Den gemensamma kunskapen uppstår via alla individers kommunikation och 

interaktion och är grundad i organisationens normer och regler. Gällande 

interaktionen mellan dessa två typer av kunskap så är det viktigt för en organisation 

att individuell kunskap överförs till den gemensamma. Samtidigt är det även viktigt 

att gemensam kunskap konverteras till individuell.38 På så sätt bildas ett kretslopp 

mellan det individuella och det gemensamma som då blir den sammanlagda 

organisatoriska kunskapen.39 

 

Kodifiering och personifiering 
I Morten Hansens, Nitin Nohrias och Thomas Tierneys artikel ”What’s Your Strategy 

for Managing Knowledge” beskrivs två övergripande strategier för 

kunskapsspridning: kodifiering och personifiering. Kodifiering handlar om den 

                                                
37	Dalkir	2005,	s.	49	
38	Wilde	2011,	s.	21	
39	Becerra-Fernandez	&	Sabherwal	2008,	s.	29	
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explicita kunskapen som lättare kan skrivas ned och delas via databaser medan 

personifiering kopplas till den tysta kunskapen som kräver personlig interaktion. 

Kodifiering innebär att explicit kunskap dokumenteras och lagras så att den inte 

längre är beroende av en enda kunnig person. Det är insamlad kunskap som flera kan 

ta del av och på så sätt kan anställda inom en organisation lära sig en särskild kunskap 

utan att tvingas kontakta personen som fann eller utvecklade den. Kunskapsspridning 

via personifiering uppnås genom interaktioner som till exempel möten, nätverkande 

eller rotation av personal.40 

 

De tre beskrivna kunskapsparen hänger ihop på så sätt att när individuell explicit 

kunskap kodifieras och individuell tyst kunskap personifieras så blir de en del av en 

organisations gemensamma kunskap. Då bildas ett kretslopp där individuell kunskap 

blir gemensam och det gemensamma utvecklas och sprids tillbaka till alla relevanta 

individer. 

 
 GEMENSAM KUNSKAP  
Individuell  
Explicit kunskap 

 
Kodifiering 
genom exempelvis: 

 
Personifiering 

genom exempelvis: 

Individuell 
Tyst kunskap 

 Efterstudier 
Erfarenhetsdatabaser 
Mallar 
Manualer 

Informell interaktion 
Möten 

 

 

 

Fig. 2 Kunskapens förvandling mellan individuell och gemensam 

 

2.3 Metoder och verktyg för kunskapshantering 
Enligt Davenport och Prusak hade kunskapshantering inte slagit igenom om det inte 

vore för utvecklingen av internet.41 Melissie Clemmons Rumizen håller med och 

förklarar vikten av att internet senare ledde till skapandet av intranät: privata, interna 

datornätverk för organisationer. Hon beskriver kunskapshantering innan intranätet 

som fast i stenåldern.42 Internets bidragande faktor är enligt de tre författarna främst 

det sätt som det möjliggjort delningen av kunskap genom att förenkla 

kommunikationskanaler. Det finns inget enstaka, universellt system för 

kunskapshantering utan organisationer kan välja mellan ett stort och väldigt 
                                                
40	Hansen	et	al.	1999,	s.	56	
41	Madanmohan,	R.	2005,	s.	21	
42	Rumizen,	M.	C.	2002,	s.	129	
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varierande utbud av metoder och tekniska verktyg och bestämmer själva vilken 

kombination som passar de bäst. Trots de många olika tekniska verktygen så behövs 

mänsklig interaktion för att kunna kommunicera kunskap. Därför är det väsentligt att 

en organisation har en kultur som uppmuntrar de anställda till lärande och delande av 

kunskap innan den börjar planeringen av ett mer strukturerat sätt att hantera sin 

kunskap.43 Den slutsatsen beskrev även IBM:s expert i kunskapshantering Prusak 

1998, då han presenterade resultatet av en flerårig jämförande analys han gjort över 

100 projekt. Han berättade att den största faktorn för misslyckande i dessa projekt var 

en allt för stor betoning på teknologi istället för mänsklig interaktion. De mer 

framgångsrika av projekten var de som hittat en balans mellan interaktion och 

teknologi.44 

 

På grund av det stora urval som finns i kunskapshantering så fokuserar det här arbetet 

på sådant som återkommit många gånger i det lästa materialet om ämnet. Därför har 

följande fem metoder och verktyg valts. 

 
Efterstudier 
Efter att ett projekt genomförts är ett alternativ att ha ett möte, en efterstudie, där 

lärdomar diskuteras. Här kan man bland annat prata om fram- och motgångar, hur 

resultat motsvarade förväntningar, hur liknande framtida projekt kan förbättras och 

vad projektmedlemmarna lärt sig av erfarenheten. Det är en bra metod för att undvika 

tidigare misstag.45 Liknande diskussioner har pågått i tusentals år, men 

efterstudievarianten After Action Review utvecklades av den amerikanska armén för 

att förbättra deras träningsmetoder. Den innehåller frågeställningar som har värde för 

många olika branscher och har därför blivit ett vanligt verktyg för 

kunskapshantering.46 En efterstudie kan göras på flera olika sätt där ett viktigt val är 

vare sig kommentarerna ska skrivas ner i en formell projektrapport eller om det räcker 

med en diskussion. Typen av projekt som diskuteras är det som avgör vilken slags 

kunskap som kan uppstå. Blir allt nedskrivet så kodifieras kunskapen medan den 

personifieras om samtalen stannar på en helt muntlig nivå. I många fall gör man båda 

två eftersom en efterstudie ofta består av stora delar av en projektgrupp som 
                                                
43	Goodson	2005,	s.	153	
44	Cohen	1998,	s.	27	
45	Dalkir	2005,	s.	329	
46	Horvath	2000,	s.	41	
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diskuterar resultaten för att tillsammans skriva ned lärdomarna.47 I en typisk 

efterstudie så besvaras de följande frågorna: 

• Vad borde ha hänt? 

• Vad hände? 

• Vad gick bra, vad gick dåligt, och varför hände det som hände? 

• Vad lär vi oss av det som hände?48 

 

Erfarenhetsdatabaser 

En Lessons Learned Database är en databas där erfarenheter och kunskap samlas och 

därför kommer den i fortsättningen att kallas för en erfarenhetsdatabas. Om 

exempelvis en projektrapport skrivits efter en efterstudie så är den här typen av 

databas en bra plats för rapporten att arkiveras och finnas tillgänglig för personalen. 

Det finns flera specifika programvaror för det här ändamålet, men det kan även räcka 

med en gemensam mapp i en organisations intranät där den här typen av 

kunskapsrapporter arkiveras. Huvudsyftet är att exempelvis en projektledare ska 

kunna läsa detaljerade inblickar i tidigare liknande projekt inför och under sitt eget 

arbete.49 

 

Kompetensregister 
Kompetensregister är system för att hitta personal med efterfrågade kunskaper. På 

grund av att de är enkla att införa så är registren enligt Kimiz Dalkir, ofta ett av de 

första verktygen för kunskapshantering som en organisation tillämpar.50 

Organisationer som använder kompetensregister underlättar därmed sökandet efter 

personer med specifik kunskap vilket exempelvis kan vara till fördel vid val av 

projektmedlemmar. En vanlig version av systemet går ut på att lista all personals 

bakgrund, meriter och relevanta färdigheter i en databas. Allt detta kopplas till 

nyckelord och på så sätt går det att söka efter särskild kunskap och erfarenhet i 

systemet och hitta personal som innehar någon form av det efterlysta.51 Det engelska 

                                                
47	North	&	Kumta	2014,	s.	103	
48	Horvath	2000,	s.	41-42	
49	McInerney	&	Koenig	2011,	s.	40	
50	Dalkir	2005,	s.	119	
51	McInerney	&	Koenig	2011,	s.	43	
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begreppet är expertise location och på grund av sitt syfte så kallas det här registret 

också för gula sidorna.52 

 

Kunskapschefer 
För att hantera den stora mängd kunskap som finns inom en organisation finns det i 

dagsläget en roll helt ämnad för det uppdraget. Den förekommer ofta i sin engelska 

titel Chief Knowledge Officer, men kan i Sverige kallas kunskapschef. 

Kunskapschefen har översikt över organisationens kunskapsaktiviteter och bör bidra 

och uppmuntra till att kunskap och information delas mellan individer och grupper 

genom att exempelvis främja användandet av verktyg och metoder som de som nämns 

i det här kapitlet. Utöver det innebär rollen att utveckla, implementera och underhålla 

strategier för kunskapsutveckling och att övervaka och utvärdera dessa metoders 

effektivitet. Kunskapschefen ska kunna identifiera vilka individer och grupper som 

besitter specifik kunskap och vilka som skulle behöva ta del av den. Med andra ord 

innebär rollen framförallt en överblick och kontroll över hur kunskap flödar genom en 

organisation.53 

 
Utbildningar 
Om organisationer själva vill kunna välja ut den kunskap som ska spridas till sina 

anställda så är ett bra val att låta de gå utbildningar och kurser. För projektintensiva 

organisationer kan det innebära att projektmedlemmar förbereds med kunskap som är 

direkt relaterad till det kommande arbetet och kan även se till att alla är medvetna om 

viktiga uppdateringar inom sina respektive fält. I det här arbetet är det projektrelaterad 

utbildning som eftersöks. 

 

E-lärande, en förkortning av elektroniskt lärande, är en utbildningsform där tekniska 

verktyg används. Det kan vara något så simpelt som en förinspelad lektion på en 

DVD eller något mer utvecklat som de distanskurser som ges via universitet. 

Relevansen till kunskapshantering är att e-lärande är ett kostnadseffektivt sätt att 

överföra kunskap. Tidiga kostnader för att utveckla en kurs inom en organisation kan 

                                                
52	Dalkir	2005,	s.	119	
53	North	&	Kumta	2014	s.	178-179	
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vara höga, men den fortsatta användningen och utvecklingen av kursen kan ske till 

mycket lägre kostnader.54 

 

2.4 Kunskapshantering genom interaktion 
Organisationer investerar stort i att förvärva kunskap och därför behöver den skyddas 

för att bevaras.55 Då kunskap börjar användas i vidare utsträckning så kan den ibland 

kodifieras och omvandlas från tyst till explicit. En organisation kan då bevara den i 

nedskriven form till fortsatt bruk. I sin bok, Customer Knowledge Management, kallar 

Soumit Sain och Silvio Wilde det för knowledge preservation, alltså 

kunskapsbevaring.56 Likaså går det att vända på uttrycket och kalla bevarandet av 

kunskap för undvikandet av kunskapsförlust.57 Det finns fler olika strategier för 

kunskapsbevaring och det handlar inte bara om att få kunskap nedskriven. Nedan 

följer ett antal sätt som kunskap hanteras genom att den sprids via den mänskliga 

interaktionen inom organisationer. Trots att vissa tidigare nämna metoder och 

verktyg, som efterstudier och utbildningar, innehåller social interaktion, så handlar det 

här om betydligt mindre formell interaktion. I de här fallen bestämmer de anställda 

själva vilken kunskap de vill dela med sig. 

 
Kunskapsbevaring inför avgångar och pension 
Enligt Sain och Wilde är frågan om hur man bevarar kunskapen hos en anställd som 

är på väg att sluta ett stort dilemma för organisationer. En anställd som går i pension 

sitter inte bara på kunskap och erfarenhet som kan vara omöjlig att replikera, men 

även kontakter med personliga band till just den individen.58 Därför är det viktigt att 

identifiera den här personens unika kunskap som riskerar att försvinna från 

organisationen.59 Om det inte längre går att ha kvar individen så blir det istället 

nödvändigt att försöka bevara så mycket som möjligt av den värdefulla medlemmens 

kunskap.60 Det finns därför vissa försiktighetsåtgärder att vidta för att bevara den i 

organisationen. För att förhindra förlusten av en särskild kunskap så försöker man 

dela och sprida den så mycket som möjligt, men till rätt individer. Det kan till 
                                                
54	Rollett	2003,	s.	165	
55	Richter	et	al.	2004,	s.	3	
56	Sain	&	Wilde	2014,	s.	24	
57	Sain	&	Wilde	2014,	s.	36	
58	Ibid.	
59	Boath	&	Smith	2004,	s.	6	
60	Disterer	2002,	s.	512	
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exempel innebära att personer med särskild kunskap arbetar i närkontakt med andra 

för att på så sätt förmedla den. En strategi som kan användas är att emellanåt 

organisera projektgrupper så att mer erfarna anställda jobbar med mindre erfarna. Då 

sker en systematisk kunskapsöverföring till nästa generation av anställda. 

Förhoppningsvis blir den erfarne då informellt en mentor och kan under projektens 

gång dela med sig av sin kunskap.61 En lärling som lär sig av den mer erfarne 

kollegan är ett vanligt exempel av kunskapsbevaring.62 Handlar det om en anställd 

som plötsligt säger upp sig så kan det krävas andra, snabbare metoder för att bevara 

kunskap. Det kan exempelvis vara att lägga stort fokus på kunskapsrelaterade frågor 

vid en möjlig avgångsintervju för att identifiera och bevara det viktigaste av den 

anställdas erfarenheter och kunskaper från sin tid i organisationen.63  

 

Kunskapsspridning genom arbetsrotation 
Klaus North och Gita Kumta har också skrivit om vikten av att bevara kunskap och 

talar om kunskapsorienterade organisationer. Precis som Sain och Wilde beskriver de 

strategin att låta seniora anställda arbeta med juniora för att dela med sig av sina 

erfarenheter, men de talar även om det positiva med arbetsrotation i allmänhet. Att 

rotera projektgrupper och anställdas arbetsuppgifter är enligt North och Kumta ett 

effektivt sätt att se till att personalen får möjligheten att arbeta med många av sina 

kollegor. Att de anställda får pröva på varierande arbetsuppgifter gör att de utvecklar 

fler färdigheter och skaffar mer kunskap medan rotationen gör att fler kollegor 

kommer i kontakt med varandra och delar med sig av sin kunskap. Varje individ ökar 

sin egen kunskapsbas och sitt kontaktnät samtidigt som interaktionerna inom 

organisationen blir fler och kunskapsspridningen större. På så sätt ökar den totala 

organisatoriska kunskapen. Kunskap bevaras genom att spridas och då gå från det 

individuella till det gemensamma.64 

 

Informell interaktion 
Andra saker som identifierar en kunskapsorienterad eller lärande organisation, är att 

uppmuntra interaktion i alla dess former, inte bara under arbetstiden. North och 

Kumta nämner bland annat gemensamma frukostar och lunchaktiviteter som sätt att 
                                                
61	North	&	Kumta	2014,	s.	272	
62	Boath	&	Smith	2004,	s.	7	
63	Rollett	2003,	s.	103	
64	North	&	Kumta	2014,	s.	286		
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stärka gemenskapen bland kollegor65 och Anna Jonsson instämmer och har i studier 

om IKEA iakttagit kunskapsdelningen som sker under fikaraster.66 Förhoppningen är 

att en icke-arbetsrelaterad gemenskap kommer att förstärka den arbetsrelaterade och 

bidra till att kunskapshöjande diskussioner uppstår även utanför arbetstimmarna. Till 

exempel så kan kollegor dela med sig av erfarenheter från arbetslivet under sina 

lunchraster och trots att det är informella samtal så kan dessa i vissa fall leda till att 

någon lär sig något nytt och relevant om sina egna arbetsuppgifter.67 I en 

organisationskultur som uppmuntrar till utbytet av kunskap kan det kännas mer 

naturligt för de anställda att dela med sig av erfarenheter och praktiska råd som senare 

kan komma till nytta för fortsatt arbete inom organisationen.68 Thomas Davenport och 

Laurence Prusak sammanfattar den här idén genom att säga att det bästa en 

organisation kan göra för att absorbera och förmedla kunskap internt är att anställa 

intelligenta människor och låta dem prata med varandra.69 De håller med North och 

Kumta om att det är viktigt att skapa en intern kunskapsorienterad organisationskultur 

som inte bara är beroende av tekniska verktyg.70 

 

Praktikgemenskaper 
1992 myntade Jean Lave och Etienne Wenger uttrycket community of practice71 som 

på svenska kallas praktikgemenskap.72 Genom en praktikgemenskap skapas en social 

och interaktiv form av lärande där personer med delade intressen samlas, fysiskt eller 

virtuellt, för att dela med sig av erfarenheter och förhoppningsvis utbyta råd och tips 

på förbättringar. En praktikgemenskap kan vara något så informellt som kollegor som 

diskuterar arbetet under rasten så länge tre kriterier uppnås: domän, gemenskap och 

praktik. Med domän menas ett gemensamt intresse eller delat yrke medan en 

gemenskap är en återkommande interaktion mellan folk. Träffas två främmande en 

enda gång för att diskutera ett delat intresse så har därför inte en praktikgemenskap 

skapats. Slutligen så krävs praktik, det vill säga utövning. Det här är kanske den 

viktigaste punkten då det är utövandet som ger en person erfarenheten att komma med 

                                                
65	North	&	Kumta	2014,	s.	286	
66	Jonsson	2007,	s.	11	
67	North	&	Kumta	2014,	s.	286	
68	Fong	&	Choi	2009,	s.	123	
69	Davenport	&	Prusak,	1998,	s.	88	
70	Davenport	&	Prusak,	1997,	s.	4	
71	Wenger	1998,	s.	14	
72	Dahl	2014,	s.	45	
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råd och att själv söka hjälp inom sitt arbetsområde. En praktikgemenskap kan bestå av 

kollegor som informellt pratar med varandra om råd och erfarenheter och på så sätt 

sprider personifierad kunskap. 73 Det kan även ske via internet i en onlinegemenskap 

där kollegor som arbetar från olika länder eller städer för samtal genom till exempel 

e-mail och i forum. Där är det lätt att skriva ner sina erfarenheter och på så sätt 

kodifiera sin kunskap som sprids till de distanskollegorna.74 Därför anses uppkomster 

av praktikgemenskaper vara en metod för hanteringen av både kodifierad och 

personifierad kunskap.75 Det finns två typer av praktikgemenskaper. Den ena är den 

självorganiserade och är något som uppstår naturligt och inget ledningen skapar och 

kontrollerar. Det handlar snarare om hur kollegor lär sig av och lär ut till varandra. 

Den andra är den sponsrade och är en gemenskap som initieras och uppmuntras av 

ledningen eller chefer.76 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73	Wenger	1998,	s.	14	
74	Madanmohan	2005,	s.	11	
75	Wenger	1998,	s.	14	
76	Baets	2005,	s.	127	
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3. Metod 

Metodkapitlet ger en detaljerad genomgång över hur metoder för arbetet valdes och 
utfördes. Större delen behandlar intervjuprocessen och dess för- och nackdelar och 

etiska principer. 

 

3.1 Val av metod 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i ett flertal forskningsinstituts 

hantering av kunskap. Den analys som sedan görs är väldigt specifik för just dessa 

institut och inte till för att ge en helhetsbild. Därför har kvalitativa istället för 

kvantitativa metoder valts. För att besvara en problemformulering av det här slaget 

behövs information som kan samlas in på ett antal sätt. Bland annat genom att 

genomföra intervjuer och frågelistor, men även analysen av redan tillgängligt 

material. Det här arbetets frågeställningar besvaras genom att primära data samlats in 

specifikt för det här arbetet, men annan empiri består av sekundära data i form av 

tidigare forskning och litteratur om projektledning och kunskapshantering. 

 

Som kvalitativ metod har både intervjuer genomförts och frågelistor blivit besvarade. 

Ett antal frågor förbereddes i en intervjuguide, men för att få ut så mycket information 

som möjligt från informanterna genomfördes semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjuformen ger utrymme till följdfrågor i en intervju som 

annars går efter ett antal förbestämda frågor77 och den ger forskaren en stor 

flexibilitet.78 Till flera informanter som ställde upp på telefonintervjuer skickades 

även följdfrågor via e-mail då vi i efterhand upptäckte att det fanns relevanta frågor 

som inte tagits upp i den ursprungliga intervjun. Alla telefonintervjuer har spelats in 

för att möjliggöra återlyssning och på så sätt enklare kunna transkribera och citera 

informanterna.79 Med alla intervjuer nedskrivna så ges en stor överblick över empirin 

vilket underlättar den analytiska och jämförande processen.80 

 

Forskningen har krävt mycket teoretisk kunskap om projektledning, 

kunskapshantering och forskningsmetodik. Detta har samlats in genom att söka efter 

                                                
77	Fägerborg	1999,	s.	58	
78	Repstad	2007,	s.	16-17	
79	Fägerborg	1999,	s.	67	
80	Kaijser	1999,	s.	36	
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material kring dessa teman i förberedelse för studien, men även kontinuerligt under 

hela skrivandets gång. 

 

Flera faktorer har tagits hänsyn till vid metodvalen där främst den knappa tiden, och 

därav bristen på tillgång till informanter, spelat störst roll. Hade mer tid funnits hade 

uppsatsen kunnat ge ett större djup genom att både ledare och projektdeltagare inom 

samma organisation intervjuats och att förstahandsinblickar getts via deltagande 

observationer. Både vår egen samt informanternas tidsbrist förhindrade ett sådant 

tillvägagångssätt. 

 

I forskning är det ofta viktigt att vara flexibel. Trots att man inleder arbetet med ett 

antal antaganden så ska man alltid vara beredd på att saker kan ta oväntade 

vändningar. I den här studien var informanternas svar avgörande för det fortsatta 

arbetet eftersom det är en analys av deras svar som själva rapporten är grundat i. 

Därför krävs det som etnologen Lars Kaijser kallar pragmatisk systematik: det vill 

säga en blandning av det planerade och det improviserade. Intervjuerna är planerade 

och systematiska, men beroende på svaren kan det krävas en viss del pragmatik och 

improvisation för att ställa följdfrågor. 81 Intervjuaren måste vara en lyhörd och 

uppmärksam lyssnare för att kunna identifiera om svaren är tillräckliga eller om det 

finns mer att hämta från informanterna.82 Det är även på grund av denna förmåga som 

den semistrukturerade intervjuformen använts. I vissa fall kan även omedelbara 

följdfrågor vara otillräckliga och därför har det i några intervjuer varit nödvändigt att 

ställa fler frågor i efterhand via mail.83 

 

3.2 Intervjuguide 
Den semistrukturerade intervjuformen valdes i förhoppningen om att den skulle 

förhindra ledande frågor. Då kunskapshantering är ett brett område där man kan utgå 

ifrån en mängd teorier ville vi inte styra intervjuerna åt specifika riktningar. Istället 

för att fråga om instituten använder en specifik modell för kunskapshantering bad vi 

informanterna att fritt beskriva hur de arbetar. Det är inte informanternas jobb att 

koppla sina arbetsmetoder till teorier, utan det är vårt uppdrag att jämföra svaren mot 

                                                
81	Kaijser	1999,	s.	27	
82	Fägerborg	1999,	s.	59	
83	Kaijser	1999,	s.	27	
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vår teoretiska referensram.84 Alla intervjuer inleddes med uppvärmningsfrågor där 

informanterna kunde vänja sig vid intervjusituationen och svara på mer allmänna 

frågor om deras och institutens bakgrund. Sedan följde de frågor som arbetet 

huvudsakligen bygger på. Dessa var frågor som lät informanterna reflektera över hur 

kunskap hanteras i organisationen. I den sista frågan gavs informanterna en möjlighet 

att fylla på med information de ansåg vara väsentlig eller intressant för forskningen. 

Avslutningsvis tackades informanterna för deras medverkan och de fick förmedla om 

de ville vara anonyma eller inte.85 Intervjuguiden i sin helhet återfinns som bilaga. 

Informanterna hade även fått ta del av den här frågelistan flera dagar i förväg och var 

därför förberedda på dem flesta frågorna vilket gör att svaren inte är av en lika 

improvisatorisk karaktär som de annars hade varit. Trots den bristen ansåg vi att 

informanterna, genom att vara något förberedda, skulle kunna ge oss mer relevanta 

och användbara svar.86 

 

3.3 Urval av informanter 
I letandet efter informanter tillfrågades ledare och ansvariga av olika slag. Detta i tron 

om att de hade mest relevant information om hur kunskapshanteringen inom 

respektive institut sköts och därmed var lämpligast i sökandet efter att besvara 

arbetets frågeställningar.87 Informanterna består därför av två administrativa chefer, 

en personalchef, en kommunikationschef, en informationsansvarig och en chef för ett 

så kallat projektkontor. Just antalet informanter var en fundering som vi hade i början 

av arbetet. Efter att ha genomfört den fjärde intervjun började vi se vissa likheter och 

skillnader mellan instituten. En av de största skillnaderna fanns hos Institutet för 

Framtidsstudier som inte använde några av de utvalda metoderna och verktygen för 

kunskapshantering. Eftersom det var det enda undersökta samhällsvetenskapliga 

institutet bestämde vi att vi behövde minst en till intervju hos ett institut med liknande 

typ av forskning. Förhoppningen var att kunna jämföra samhällsvetenskapliga med 

naturvetenskapliga och tekniska forskningsinstitut. Efter ytterligare två intervjuer 

började vi se likheter och skillnader mellan de olika instituten. Vi kände att vi hade 

                                                
84	Kvale	&	Brinkmann	2009,	s.	150	
85	Repstad	2007,	s.	101	
86	Kvale	&	Brinkmann	2009,	s.	146	
87	Repstad	2007,	s.	89	
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samlat in tillräckligt mycket för att kunna besvara frågeställningarna och att vi 

därmed hade uppnått empirisk mättnad.88 

 

3.4 Intervjutillfällena 
På grund av informanternas tidsbrist var det ingen som hade tid att genomföra 

intervjuer på plats utan istället valde alla att besvara frågelistan på distans. 

Telefonsamtal och e-mail var den bästa lösningen för att föra samman människor som 

arbetar i olika delar av Sverige och för att ta upp så lite av dem upptagna 

informanternas tid som möjligt. Sammanlagt gjordes fem intervjuer via telefon och en 

via e-mail. 

 

3.5 Databearbetning – utförande av analys 
För att bearbeta det insamlade materialet valde vi den induktiva tematiska analysen 

som verktyg. Till skillnad från den deduktiva tematiska analysen så har man här inte 

bestämt några teman i förväg, utan de identifieras utifrån det insamlade materialet. 

Bearbetningen gjordes genom att följa psykologen Nicky Hayes modell för 

genomförandet av tematiska kvalitativa analyser: 

1. Steg ett var transkriptionen av den inspelade intervjun. Intervjun 

transkriberades i sin helhet förutom inledande och avslutande 

hälsningsdialoger. De svar som samlades in via e-mail behövde självklart inte 

transkriberas. 

2. Efteråt lästes intervjuerna för att få ett helhetsintryck följt av en mer noggrann 

genomläsning så att röda trådar kunde börja upptäckas. 

3. Efter att ha läst igenom intervjuerna ett flertal gånger delades varje informants 

svar in i teman. Meningar och hela stycken som tycktes höra ihop samlades 

under nya teman. På så sätt fanns svaren kategoriserade på ett lättöverskådligt 

sätt.  

4. Det fjärde steget var att göra en mer detaljerad analys av innehållet i dessa 

teman och att koppla det till de utvalda teorierna, vilket innefattar metoder och 

verktyg för kunskapshantering och interaktion. Förhoppningen var att kunna 

börja svara på uppsatsens frågeställningar med hjälp av dessa kopplingar. 

5. Härnäst lästes intervjuerna ännu en gång för att undvika att relevant text fallit 

                                                
88	Kvale	&	Brinkmann	2009,	s.	129	
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bort. 

6. Det sjätte steget var en organisering av varje tema där de mest relevanta 

citaten och stycken valdes ut medan överflödig text raderas. 

7. Av all relevant empiri som nu var organiserad och kategoriserad valdes 

slutligen det mest väsentliga ut från varje tema för att presenteras i det 

empiriska kapitlet.89 

  

3.6 Etiska överväganden 
För en studie som använder informanter som informationskällor är det av yttersta vikt 

att följa vissa etiska grundregler. I samband med intervjuer ställs det vissa krav på 

forskare att bistå informanterna med den trygghet de behöver för att dela med sig av 

information till forskningssyften. I det här arbetet används det grundläggande 

individsskyddskravet som är indelat i fyra delar:90 

• Informationskravet: Informanterna ges information om intervjuernas syften 

och forskningens ändamål. Utan den informationen är det svårt att få 

människor att ställa upp och dela med sig av sin tid.91 

• Samtyckeskravet: Informanterna bestämmer själva om de vill medverka i 

forskningen eller inte. Trots att de tackat ja har de rätten att när som helst 

avbryta sin medverkan eftersom att den är helt och hållet frivillig. 

Informanterna har även blivit tillfrågade att godkänna alla specifika citat som 

använts.92 

• Konfidentialitetskravet: Intervjuerna är sekretessbelagda och för informanten 

med pseudonymen Astrid Ekdal, från institutet som i uppsatsen fått det 

fingerade namnet SAVA, får varken personuppgifter eller namnet på det 

institut hon jobbar för visas för utomstående. Förutom Astrid så har övriga 

fem informanter godkänt användandet av deras och deras arbetsgivares namn i 

det slutgiltiga arbetet. 

• Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om privata personer får inte användas 

till annat än detta arbete.93 

 
                                                
89	Hayes	2000,	s.	113	
90	Pripp	1993,	s.	51	
91	Pripp	1999,	s.	52	
92	Pripp	1999,	s.	53	
93	Pripp	1993,	s.	51	
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3.7 Validitet och Reliabilitet 
Vid ett arbete av den här sorten är det väsentligt att välja metoder som ger en hög grad 

av reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas sannolikheten att undersökningen 

skulle ge samma resultat upprepade gånger och oberoende av vem som utförde den. 

Det informanterna berättar är inte subjektivt utan är objektiva svar om deras instituts 

arbetssätt. Därför har arbetet hög reliabilitet eftersom nästan samma svar skulle ges 

fram tills den dag då instituten förändrade vissa arbetsmetoder. Skillnader kan dock 

uppstå beroende på om informanterna verkligen sagt allt som finns att säga om hur 

deras institut arbetar med kunskapshantering. Detaljer kan omedvetet utelämnas på 

grund av att informanterna inte är helt säkra på vad forskningen går ut på. 

 

En risk vid genomförandet av intervjuer är att informanter väljer att måla upp sina 

arbetsgivare på sätt som kanske inte alltid speglar verkligheten för rädslan av att säga 

något negativt. Att veta om informanter är ärliga eller inte är nästintill omöjligt, men i 

SAVA:s fall bör det faktum att informanten och institutet hålls anonyma förhindra att 

felaktig information ges. En annan risk är att informanter svarar på det sätt som de 

tror är det rätta, eller är det som efterfrågas. Svar anpassas nästan instinktivt av många 

människor i intervjusituationer.94 Den här typen av svar har motarbetats genom att 

låta informanterna ge konkreta exempel av hur de hanterar kunskap istället för att 

specifikt fråga efter särskilda metoder och tekniker. På så sätt har ledande frågor 

undvikits så gott det går. 

 

En nackdel med att genomföra intervjuerna över telefon var bristen på kontroll över 

informanternas omgivning. Det fanns inget sätt att uppmärksamma potentiella 

störande moment som kan ha påverkat informanterna. Det var dock informanterna 

själva som fick välja datum och tider för intervjuerna så förhoppningsvis valde de 

tider då de visste att de kunde prata ostört och lokaler där de kände sig bekväma.95 

Ingenting under intervjuerna tyder på att informanterna känt sig obekväma med 

situationen. Inspelningen av intervjuerna förhindrade viktiga svar från att bli 

ouppmärksammade och gå förlorade. Till skillnad från de muntliga intervjuerna så har 

de skriftliga sina egna för- och nackdelar. En fördel är att informanter har tid att gå 

igenom frågorna och ge noggranna svar, men det är även dess nackdel. Genom 
                                                
94	Fägerborg	1999,	s.	61	
95	Fägerborg	1999,	s.	66	
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förberedelser så försvinner det spontana i svaren. I en studie om instituts 

arbetsmetoder så bör detta dock inte vara en större brist eftersom det är objektiva och 

inte subjektiva eller personliga svar som efterfrågas.  

 

3.8 Kritik mot uppsatsens upplägg 
Tyvärr ledde tidsbristen till att intervjun med Institutet för Framtidsstudier endast 

kunde genomföras via e-mail medan övriga skedde via telefon. Det optimala scenariot 

hade varit att få upp till en timmes intervju på plats med varje informant för att kunna 

få så detaljrika svar som möjligt och ha tid att ställa fler följdfrågor. Om möjligt hade 

det även varit fördelaktigt att, i samband med intervjuerna, göra kortare deltagande 

observationer på arbetsplatserna.96 På så sätt hade ett helhetsintryck skapats97 och en 

personlig inblick i arbetsmiljön och det sociala samspelet hade kunnat vara användbar 

i analysen.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
96	Öhlander	1999,	s.	75	
97	Öhlander	1999,	s.	74	
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4. Empiri 

Här presenteras det mest väsentliga och representativa av informanternas svar. 
Innehållet har delats upp i metoder och verktyg och kunskapshantering genom 

interaktion. 

 

4.1 Institutet för Framtidsstudier (IF) 
Institutet för Framtidsstudier genomför samhällsvetenskaplig forskning vilket de i sin 

tur dokumenterar i artiklar och rapporter som till stor del är tillgängliga för 

allmänheten. Övriga rapporter presenteras för uppdragsgivare. Vd:n byts som regel ut 

var sjätte år och informanten betonar att institutet ser annorlunda ut beroende på vem 

som är vd. IF består av drygt 30 anställda där knappt 30 av dessa är forskare. 

Institutets arbetssätt är att bedriva ett forskningsprogram åt gången som ofta pågår i 

flera år. Styrelsen fastställer det här programmet som för närvarande heter ”Vilken 

framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet.” Det här är IF:s åttonde 

program och ska pågå från 2015 till 2020. Programmet är uppdelat i fem 

överlappande forskningsteman som forskarna delats in i.99 Forskarna söker själva 

medel för sina projekt. 

 

Eva Koff har varit administrativ chef på IF sedan 1999 och rollen innebär ansvar 

inom många områden som ekonomi, personal, lokaler, inköp, data och sitter även med 

i ledningsgruppen. 

 

Metoder och verktyg för kunskapshantering 
Forskarna på IF använder sig av intranätet för att lägga ut material och lagringen av 

ansökningar och rapporter är diarieförd. Allt det här materialet är dock allmän 

information och inte typen av kunskap som kan komma att påverka arbetet med 

framtida projekt. Utöver den här lagringen så utnyttjas inga av de utvalda metoderna 

eller verktygen. 

 

När det gäller att ta till sig kunskap till framtida projekt så handlar det i IF:s fall om 

själva ansökningsprocessen. Eva berättar att ”forskarna söker egna pengar, och där är 

väl lärdomarna att de inte erhåller projektmedel om de inte håller sig uppdaterade och 

                                                
99	http://www.iffs.se/forskning/forskningsprogram,	2016-02-08	
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utvärderar sina forskningsansökningar som inte fallit väl ut.”100 

 

Kunskapshantering genom interaktion 
I IF har forskarna ett arbetssätt som är väldigt självstyrt där alla hanterar sina egna 

studier och rapporter och har väldigt mycket individuell kunskap. Alla forskare är 

indelade i överhängande temagrupper med sin egen temaledare, men även inom dessa 

så har alla sina egna projekt. I IF handlar mycket istället om att forskarna delar 

praktiska råd med varandra om hur undersökningar kan utföras och projektmedel 

ansökas. De anställda förmedlar och får information och kunskap genom 

personalmöten och konferenser och Eva pekar på hur ”gemensamt fika kan resultera i 

helt oanad kunskapsspridning.” Trots forskarnas självständighet så finns det vissa 

riktlinjer, eller snarare rekommendationer, då vd:n går ut med information om vilka 

målgrupper som bör nås. 

 

4.2 IVL Svenska Miljöinstitutet 
IVL har ungefär 250 anställda med varierande bakgrunder från ingenjörer, 

beteendevetare och marinbiologer till journalister, ekonomer och affärsutvecklare. 

Utöver ledningsgruppen så är forskningen uppdelad i fyra operativa enheter med cirka 

50 anställda i varje och en forskningsgrupp som ansvarar för kvaliteten på alla utförda 

uppdrag. IVL är ett icke-vinstdrivande institut som ägs av Stiftelsen Institutet för 

Vatten- och Luftvårdsforskning. Ungefär hälften av alla deras projekt är av 

forskningskaraktär och hälften av uppdragskaraktär; det vill säga konsultation. 

Forskningsprojekten resulterar i publicerade vetenskapliga artiklar medan 

konsulteringen är av en avancerad form som kräver specifik expertis och berör frågor 

som enligt informanten ligger på utvecklingsfronten. I nuläget har de runt 1500 

pågående projekt. 

  

Jonas Fejes har jobbat på IVL sedan 1990 och har under de 26 åren haft varierande 

roller med fokus på sitt expertisområde vatten. Numera är han chef för det 

projektkontor som ansvarar för affärsutveckling inom vattenfrågor och är gruppchef 

över en grupp på fem personer. 

 

                                                
100	Koff,	Eva,	2015-12-03	
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Metoder och verktyg för kunskapshantering 
IVL arbetar med ett kvalitetssystem, vilket är de riktlinjer de måste följa för att nå en 

önskvärd kvalitetsnivå av sin verksamhet. I det här kvalitetssystemet ingår riktlinjer 

för hur deras projekt ska avslutas och resultat redovisas. Efter ett avslutat projekt 

måste projektledare svara på en enkät angående erfarenheterna. Svaren dokumenteras 

i nedskrivna projekterfarenhetsrapporter. Jonas enhet, projektkontoret, analyserar 

sedan alla rapporter och noterar möjliga synpunkter angående projektprocesser. Finns 

det åsikter om hur ett projekt bedrivits så försöker projektkontoret hitta sätt att 

förbättra processen. Enligt Jonas är det därmed ”projektkontorets ansvar att vara det 

organisatoriska minnet. Och se till så att de erfarenheter som man får i ett visst projekt 

fångas upp, dokumenteras, och framför allt sprids till de som behöver ta till sig det 

här.”101 Förutom att besvara enkäter bör projektledaren även hålla i ett möte med sin 

grupp där en checklista med frågor besvaras. Jonas kallar dessa erfarenhetsmöten för 

”kick out” och berättar hur de i bästa fall inkluderar fler deltagare än själva 

projektgruppen: 

 

[…] när man ska avsluta ett projekt så samlar man alla 

projektdeltagarna, och i bästa fall även beställare och eventuellt 

underkonsulter, till ett möte där man går genom projektet. Vad gick 

bra, vad gick dåligt, hur fungerar jag som projektledare, vad kunde vi 

gjort bättre? Det finns andra tankar och så dokumenterar man det. Det 

är enda sättet som man kan göra för att den här gruppen som har 

jobbat i projektet ska lära sig, och det brukar vara väldigt uppskattat 

att ha sådana kick out, men tyvärr så glöms det bort. De flesta har 

redan börjat kastat sig över nya projekt. Så att jag försöker att få in det 

i projektmetodiken att kick out måste man planera för redan från 

början så alla vet om att den här kommer. 

 

Enligt Jonas är det ett krav för kvalitetscertifierade företag att lagra allt som rör 

projekt i minst tio år. De sparar även projektidéer som aldrig genomförts. De här 

idéerna ges ett projektnummer och arkiveras tillsammans med alla genomförda. I det 

här arkivet kan de anställda göra detaljerade sökningar som stöd för framtida projekt. 

                                                
101	Fejes,	Jonas,	2016-01-15		
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Det går bland annat att söka efter en särskild kund och få en lista över alla projekt 

som genomförs åt den här kunden samt vilka anställda på IVL som jobbat med dem. 

Det här är enligt Jonas ett nyttigt verktyg för IVL:s affärsutveckling. 

Jonas ansvarar även för en intern projektledarutbildning i vilken det ingår i metodiken 

att både lära sig om deras efterstudier, deras kick out, och att de är något som varje 

projekt bör avsluta med.  

 

Kunskapshantering genom interaktion 
Jonas berättar att kommunikationen mellan institutets forskare är stor och att det 

pågår en ständig evaluering av deras projekt och arbetssätt. Han förklarar att det är 

”projektkontorets ansvar att vara det organisatoriska minnet. Och se till så att de 

erfarenheter som man får i ett visst projekt fångas upp, dokumenteras, och framför allt 

sprids till de som behöver ta till sig det här.” Jonas använder sig av fotbollslag för att 

måla upp en bild över hur han anser att deras institut arbetar och bör arbeta med att 

bygga upp sitt organisatoriska minne: 

 

Ett fotbollslag består inte av elva individualister, utan fotbollslag 

består av elva människor som är olika som inte någon av dem 

ensamma skulle kunna vinna en match, utan de behövs allihop på olika 

sätt. Och var och en har väldigt mycket av att lära av varandra hela 

tiden. Och det är så vi måste göra i en organisation också. Vi måste 

träffas och pratas och reflektera över det vi gör och sprida den 

kunskap som vi tycker är bra och varna andra för det som är dåligt. 

 

Just tiden för reflektion är något som Jonas anser vara problematisk eftersom han 

menar att dagens moderna och effektiva organisationer sällan har tid att göra uppehåll 

i sina arbeten. Han anser att IVL har svårt att skapa tillfällen för att samla ihop 

projektmedlemmar till reflektion och talar om en önskan att förenkla 

mötesmöjligheterna. Han hoppas på att teknik ska kunna spela en större roll och 

underlätta för institutet genom att göra det möjligt för personer att delta i möten utan 

att befinna sig på samma plats. Jonas säger att ”det måste finnas andra sätt i framtiden 

att skapa de här tiderna när vi då möts för att reflektera över vad vi har gjort och hur 

vi skulle kunna göra det bättre nästa gång.” 
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IVL håller ofta i möten för sina projektledare där ett särskilt tema diskuteras varje 

gång. Ett tema är exempelvis avtal och kontrakt där mötesdeltagarna delar med sig av 

erfarenheter och råd gällande skapande av projektavtal. I IVL är möten en viktig plats 

för interaktion och ses som stora möjligheter för kunskapsspridning. Jonas säger att 

institutet lärt sig vikten av att ha möten där seniora projektledare blandas med juniora 

för att då kunna sprida kunskap och ha diskussioner kring projekt. Det här är inte bara 

tillfällen för de juniora att ta del av de senioras erfarenheter och kunskap utan även en 

möjlighet för de seniora att lyssna på de juniora som kan ha ”en annan syn på saker”. 

Den här kunskapsdelningen mellan juniora och seniora projektledare är något Jonas 

anser vara väldigt viktigt för institutet: Han förtydligar sin syn på interaktionens 

betydelse: ”Jag tycker inte man skulle kunna driva ett företag om man inte hade 

fysiska möten. Inte ett kunskapsföretag i alla fall. Vi måste träffas.” Utöver möten där 

man blandar projektledare med olika erfarenhetsnivåer så har IVL utnämnda 

arvtagare vid pensioner.  

 

4.3 Nordiska Afrikainstitutet (NAI) 
Nordiska Afrikainstitutet är en statlig myndighet som lyder under 

Utrikesdepartementet och som förutom Sverige även finansieras av Finland, Island 

och Norge. NAI är indelat i de tre verksamhetsområdena forskning, kommunikation 

och bibliotek samt enheten för administration och forskningsstöd som informanten 

Tania Berger är chef för. Institutet består av drygt 50 personer varav 19 årsanställda 

forskare. Forskningen är indelad i fyra temagrupper, eller kluster som de kallas här, 

med runt fem till tio pågående projekt i varje. Varje kluster har en klusterchef och de 

fyra klustercheferna ingår i ett research management team som diskuterar 

övergripande frågor. På grund av krav från Utrikesdepartementet om att öka 

samarbetet mellan de olika områdena så håller institutet på att omstruktureras och 

ändras från fyra kluster till en forskningsenhet med en enda chef.  

 

Tania Berger har varit på Nordiska Afrikainstitutet sedan 2006 då hon påbörjade ett 

vikariat. I nuläget är hon chef för administration och forskningsstöd vilket innebär ett 

ansvar för den generella kontorsadministrationen som inkluderar ekonomi, IT, arkiv, 

vaktmästeri och inköp. Delen forskningsstöd handlar om ansvar för konferenser, 

stipendieprogram, föreläsningar och seminarier. 
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Metoder och verktyg för kunskapshantering 
NAI håller inte i projektrelaterade utbildningar för sina forskare eftersom de redan 

”förutsätts ha eller skaffa sig den kunskapen kontinuerligt i och med sina 

forskningsuppdrag.”102 När de skickas på utbildningar så handlar det om icke-

projektrelaterad kunskap inom bland annat IT och medieträning. 

 

Angående projektrapporter så säger Tania att de rapporter som skrivs snarare handlar 

om forskarnas prestationer under arbetets gång än själva projektens resultat. NAI 

anlitar ofta forskare med kunskap inom de relevanta forskningsområdena utifrån för 

att genomföra de här utvärderingarna. Utvärderingarna berör forskarnas alla 

prestationer och belyser inte enbart något särskilt projekt. Ibland ger de dock 

rekommendationer om relevanta frågor inom forskningsområden som NAI borde 

lägga mer fokus på. 

 

Kunskapshantering genom interaktion 
I Nordiska Afrikainstitutet hålls många möten mellan forskare och ibland övrig 

personal. De har personalmöten en gång i månaden och regelbundna klustermöten och 

forskningsseminarier. 

 

Tania beskriver att forskarna kan arbeta gemensamt kring publikationer, men att de 

främst arbetar självständigt med sina projekt. Förutom i få undantag så är forskarna 

kopplade till ett kluster, ett område, men det finns de som överskrider gränserna om 

deras forskningsprojekt berör flera teman. Den nämnda omorganiseringen av institutet 

beror i stor del på att man vill undvika att binda forskarna till specifika enheter, ”boxa 

in de så kategoriskt”, och istället främja samarbetet. 

 

NAI hade nyligen två pensionsavgångar och jobbade ”intensivt med överföring av 

kunskap” för att bevara en del av deras kunskap. Den ena personen hade jobbat i 

institutet i 43 år och hade enligt Tania ett ”institutionellt minne som är ganska svårt 

att föra över”. En taktik var att låta de avgående anställda diskutera arbetsuppgifterna 

med sina ersättare och att samarbeta med institutets arkivarie och Tania berättar att 

”elektroniska handlingar och korrespondens gallrades och allt av fortsatt värde för 
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institutet lagrades i gemensamt mappsystem för fortsatt användning/konsultation.” 

 

4.4 SAVA 
Forskningsinstitutet SAVA är ett av fem svenska bolag inom samma koncern. SAVA 

erbjuder forsknings- och uppdragstjänster till den produktutvecklande industrin, men 

har stor variation på sin forskning då de arbetar med flera olika material som till 

exempel textilier och polymerer. De fem systerbolagen är alla fristående bolag, men 

som enligt informanten samspelar i ett flertal frågor. Astrid förklarar att institutet är 

medelstort med sina 160 anställda. Huvudsakligen består institutet av forskande 

civilingenjörer som är uppdelade i tre avdelningar med varsin avdelningschef. De här 

avdelningarna är i sin tur indelade i mindre grupper som även de har varsin 

gruppchef. Den typiska gruppen består av tio till 15 medlemmar och är specialiserad 

på en särskild verksamhet med flera delområden. 

 

Astrid Ekdal från SAVA har jobbat på institutet sedan 2003 och varit dess 

personalchef sedan 2004. Det är hennes främsta roll, men hon är även vice vd sedan 

2008 och samordnar EU-projekt. 

 

Metoder och verktyg för kunskapshantering 
SAVA har i drygt tio år använt sig av ett internt kompetensregister som skapats för att 

underlätta sökandet efter personal med särskilda efterfrågade kunskaper. Registret 

återfinns i institutets intranät och fungerar som så att varje anställd skriver in ett antal 

sökord om sig själv som kort beskriver färdigheter eller erfarenhet. Eftersöks en 

särskild förmåga så listar registret all personal som skrivit in matchande 

beskrivningar. Där finns även deras telefonnummer, fotografi och var i byggnaden de 

normalt arbetar. Utöver registret finns det en brist på tekniska verktyg, men Astrid 

förklarar avsaknaden på följande sätt: ”I vårt fall tror jag inte det handlar om att vi ska 

gå åt det mer tekniska hållet utan kanske i så fall skapa mer utrymme för det 

mänskliga.”103 Hon menar att kunskapshanteringen i deras fall inte kräver så många 

metoder eller verktyg och förtydligar: ”Över tid så sker det ju ganska mycket 

kunskapsdelning inom projekten skulle jag säga. Men formaliserat är det inte 

speciellt.” 
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Kunskapshantering genom interaktion 
SAVA har enligt Astrid en interaktiv miljö där all personal har ”lätt access till 

varandra” och snabbt kan komma i kontakt med varandra. Hon förklarar att ”nästan 

alla känner alla. Inte riktigt, men ganska snart lär man känna de man behöver känna”. 

De tidigare beskrivna verksamhetsgrupperna har väldigt öppna gränser där 

medlemmarna inte är låsta till sina grupper. Projekt kan istället bestå av medlemmar 

från flera verksamhetsgrupper eller till och med från övriga systerbolag. Forskarna 

arbetar dessutom sällan med ett enda projekt åt gången vilket Astrid förklarar: 

 

Det finns inte någon som jobbar i ett projekt. En typisk tillvaro är till 

exempel att man är engagerad i ett par lite längre forskningsprojekt 

varav man kanske projektleder ett och är med i ett och sedan kanske 

man har ett eller ett par uppdrag. 

 

Varje måndag samlas alla anställda som är på plats på ett gemensamt fika som kallas 

för ett kaffesamtal. Det här är ett slags kortare seminarium där någon har någonting 

att presentera, vare sig det är en rapport om ett avslutat projekt eller om vd:n vill 

presentera det ekonomiska resultatet för halvåret. Det här är ett av få gemensamma 

tillfällen då ledningen vill att alla anställda ska ta till sig viss information. I övriga fall 

söker anställda upp specifik information eller kunskap istället för att få den 

presenterad. Astrid berättar: ”Det är väldigt mycket som sker vid luncher och fika. 

Det bygger väldigt mycket på att man själv söker[…]. Alltså det är mycket mer pull 

än push kan man säga i vårt fall.” Under kaffesamtalen kan personen som presenterar 

även be om råd eller kontakter av åskådarna. 

 

En intressant detalj är att en före detta vd ansåg den informella kunskapsspridningen 

så viktigt att den skulle tvingas på folk. De anställda var tvungna att ta en timmes 

lunch tillsammans. Astrid berättar att ”bakgrunden till det var att det var då man 

skulle prata.” Vd:n ansåg att det var ett perfekt tillfälle för att sprida kunskap och 

skapa relationer. 

 

En viktig fråga när det gäller kunskap inom organisationer är vad som händer när 

anställda slutar eller är frånvarande. SAVA har flera svar på dessa frågor där ett av 
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dem är tänkt att lösa båda dessa problem samtidigt. Astrid berättar om detta 

helhetsperspektiv: 

 

Om det inte är väldigt, väldigt små uppdrag[…] så försöker vi alltid se 

till att det är minst två som jobbar i ett projekt. Det är en 

sårbarhetsgrej då om någon ska bli sjuk eller om någon har missat 

någon leverans då. Men det har också att göra med det här med 

kunskapsdelning att man försöker att vara minst två helt enkelt, gärna 

fler om det finns möjlighet i projekten. 

 

Det här är en strategi för att bevara kunskap och se till att den sprids till alla 

projektarbetarna. På det här sättet minskas risken för att enstaka individer har unik 

kunskap bara de besitter. Just det är något Astrid anser vara viktigt eftersom det gör 

att få anställda är helt ”oumbärliga”. Är en anställd på väg att nå pensionsåldern så 

vill institutet se till att kunskapen förs vidare så att ett systematiskt generationsskifte 

uppstår. Astrid anser att den här strategin förhindrar en ”jättekatastrof” vid avgångar 

trots att det ”blir ett litet hack i kurvan” inledningsvis. Det här generationsskiftet är 

inget som sker över en dag, utan institutet har pensionen i åtanke redan när en person 

är ”60 och inte när de är 64.” Den anställda placeras då strategiskt i olika grupper för 

att kunna överföra så mycket av sin kunskap som möjligt så att institutet undviker 

eller åtminstone minskar kunskapsförlust. Beredskapsplaner finns alltså på plats inför 

att anställda ska gå i pension, men trots det så erkänner informanten att institutets 

mest sårbara tillgång är seniora forskare med värdefulla fördelar som kunskap och 

kontakter som inte bara kan föras över till ersättare. 

 

4.5 SP Processum 
SP Processum är ett dotterbolag i SP-koncernen och består av 20 av hela SP-

koncernens över 14 000 anställda. Institutet i Örnsköldsvik som startades 2003 arbetar 

med forskning och utveckling inom bioraffinaderi och lägger stort fokus på bioteknik 

och organisk kemi. 
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Sören Back har varit kommunikationsansvarig i Processum sedan 2011 vilket innebär 

arbete med pressmeddelanden, uppdatering av hemsidan och annan kommunikation 

till allmänheten. 

 

Metoder och verktyg för kunskapshantering 
Eftersom offentliga finansiärer är inblandade i många av Processums projekt så har de 

vissa krav på sig att rapportera om sin forskning. Finansiärerna får ofta rapporter varje 

kvartal, där Processum redovisar kostnader och vad som åstadkommits. Förutom den 

här kontinuerliga rapporteringen har institutet krav på att varje projekt avslutas med 

en slutrapport som de även har en mall för. I mallen står det vad rapporten minst ska 

innehålla vilket bland annat inkluderar en ekonomisk redovisning, uppnådda och 

oväntade resultat och idéer till fortsatt forskning. Slutrapporterna skrivs antingen av 

Processums egna eller externa projektledare. Förutom om särskilda 

överenskommelser gjorts så ligger slutrapporterna uppe på institutets hemsida och är 

tillgängliga för allmänheten. Utöver beskrivning och resultat så står även 

projektledarens namn och e-mail listade. Institutets forskare även har en egen databas 

där alla slutrapporter, inklusive de som inte får visas för allmänheten, arkiveras och 

finns tillgängliga. 

 

Kunskapshantering genom interaktion 
Sören berättar att det finns en stor samarbetsanda mellan de organisationer som jobbar 

inom SP-koncernens gränser. Processum är en så pass ung organisation att de hittills 

inte haft någon anställd som gått i pension. Har någon sagt upp sig så har det ofta 

varit för att börja arbeta för en annan organisation inom SP-koncernen och tack vare 

det starka samarbetet mellan organisationerna så ses det alltså inte som att förlora en 

resurs till en konkurrent. 

 

Ett ord som återkommer i intervjun är ”litenheten” vilket Sören använder för att syfta 

på Processums storlek, både till arbetsplatsens yta och antal anställda.104 All personal 

sitter i samma korridor så vid funderingar är det enkelt att gå till kollegornas kontor 

och om information måste spridas så kan det göras vid fikabordet istället för via mer 

officiella administrativa system. ”Man ska inte underskatta företagskulturen och inte 
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heller vad det går för signaler, så att säga, uppifrån och ner” berättar Sören. Forskarna 

arbetar i flera projekt samtidigt och är inte låsta i fasta konstellationer. Istället får de 

möjligheten att arbeta med många kollegor tack vare att institutets projekt har stor 

variation i valet av gruppmedlemmar. Sören beskriver det som något positivt ”som 

underlättar kunskapsöverföring.” Han talar om det som något som stärker 

sammanhållningen mellan forskarna och att det ”minskar risken för någon slags 

stuprörstänkande, att ’det är vi och de’ fast vi är samma företag. Utan ibland sitter de 

här fem ihop, nästa gång sitter fyra andra och man blandar och ger.” 

 

Vid frågan om Processum använder ett kompetensregister så förklarade Sören att det i 

nuläget inte varit nödvändigt på grund av institutets storlek och närheten mellan alla 

forskare. Ser de utöver sina egna gränser så har dock institutets forskare möjligheter 

att utnyttja samarbetet med övriga organisationer i SP-koncernen och hitta kontakter 

och kompetens där. Även här finns det inget nedskrivet register utan forskarna förlitar 

sig på sina egna kontaktnät. Sören förklarar: 

 

Däremot så har vi nog hygglig koll inom vilka affärsområden, enheter, 

dotterbolag det finns [kompetens], och då vet man alltid vem man kan 

ringa och fråga ’har ni någon som kan det här?’ Och över tid, i och 

med att vi funnits i koncernen i tre och ett halvt år eller någonting, så 

har man ju liksom byggt upp det här interna kontaktnätet för det är ju 

en förutsättning för att man ska kunna jobba ihop över interna 

företagsgränser så att säga. 

 

4.6 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut är ett oberoende forskningsinstitut 

inom transportsektorn. Deras huvuduppgift inom sektorn är att utföra forskning och 

utveckling inom infrastruktur, trafik och transporter. Forskningen är uppdelad i tre 

avdelningar som i sin tur innehåller fyra enheter var. VTI har runt 160 forskare 

utspridda över de tre avdelningarna ”Infrastruktur”, ”Samhälle, miljö och transporter” 

och ”Trafik och trafikant”. 
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Helena Sederström är kommunikationschef för VTI och har varit det i tio år. Hennes 

främsta uppgift är att sprida kunskap utåt till allmänheten och till sin hjälp har hon två 

kommunikationsenheter under sig samt institutets bibliotek. 

 

Metoder och verktyg för kunskapshantering 
Helena beskriver hur VTI redovisar projektresultat till allmänheten, men 

även hur det är tänkt att de systematiskt ska dokumentera och arkivera 

erfarenheter för intern användning. Allt diarieförs både digitalt och i 

pappersform och de officiella rapporterna läggs ut på deras hemsida. Sedan 

har VTI sin interna projektdatabas som är kopplad till deras ekonomiska 

system, och där läggs projektplanerna upp. Helena förklarar att det efter varje 

projekt bör finnas en ”erfarenhetsåterföring”, men att så inte alltid är fallet.105 

Det finns dock oftast någon form av avslutning eftersom projektresultaten 

måste lämnas in till uppdragsgivaren. Ibland under de här avslutningsmötena 

så diskuterar projektdeltagare med uppdragsgivare om hinder och 

framgångar inom projekten, men Helena säger även att den typen av 

återkoppling är ”det som man har minst tid för i en organisation”. Helena 

berättar: ”Och är det så att man är duktig och skriver någon slags avslutning 

på sitt projekt som även gäller det här med erfarenhetsåterkoppling och 

sådant, då finns ju det där också. Så det finns digitalt.” Här hänvisar hon till 

det faktum att många projektledare, trots instruktioner om att göra det, inte 

genomför efterstudier efter varje projekt, och att tidsbristen är den orsakande 

faktorn. Skrivs det en erfarenhetsrapport så ska den dock alltid arkiveras i 

deras projektdatabas. Helena berättar om institutets förhoppning: ”Men det 

man kan hoppas på är ju att de som är projektledare lär sig hela tiden och i 

sina nya projekt tar med sig erfarenheter från det gamla. I processen finns det 

men det är inte alltid så att det sker.” 

 

Kunskapshantering genom interaktion 
Enheterna har regelbundna möten där projekt diskuteras och en typ av kunskap som 

projektledare i VTI ofta har i åtanke när de börjar med nya projekt gäller själva 

ansökningsprocessen. Helena talar om att forskarna tar lärdom från tidigare 
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erfarenheter när det gäller att skriva ansökningar. De samlar ”ihop återföring på alla 

de här ansökningarna för att se vilka som gick igenom, varför gick de igenom och då 

framförallt de som inte har gått igenom, vad är det för återkoppling man har fått?” 

Den informationen sprids sedan vidare till de berörda enheterna. 

 

När det gäller kunskapsbevaring vid avgångar så har VTI som rutin att ersättare 

arbetar sida vid sida med den anställda som är på väg att gå i pension. På så sätt 

underlättas övergångsfasen och så mycket kunskap som möjligt överförs från den 

seniora anställda till ersättaren. 
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5. Analys 

I analysen kommer empirin som samlats in genom intervjun med informanten ställas 
mot dem utvalda teorierna. 

 

Uppsatsen inledde med påståendet om att kunskapsöverföring, i olika former, alltid 

funnits i det mänskliga samhället. Skillnaden idag är att många forskare menar på att 

denna hantering kräver betydligt mer eftertanke och att organisationer planerar arbetet 

med kunskapen på ett annat sätt än tidigare. 

 

5.1 Metoder och verktyg för kunskapshantering 
I följande rubriker görs observationer på om de undersökta instituten använt sig av 

några av de utvalda metoderna och verktygen för kunskapshantering och vilka former 

de antar. På frågan om tekniska verktyg eller personlig interaktion är viktigare för att 

sprida och hantera kunskap inom institutet svarar Eva Koff från IF att ”båda är lika 

viktiga”106 och de flesta informanterna instämmer om att det krävs en kombination. 

Astrid från SAVA anser däremot inte att deras institut jobbar med lika jämn 

fördelning mellan de två områdena utan förklarar tydligt att den personliga 

interaktionen är viktigare för deras arbetssätt. 

 

Efterstudier och erfarenhetsdatabaser 
Både IVL och SP Processum gör en strukturerad efterstudie då projektmedlemmar 

efter slutförda projekt ska gå igenom en checklista med frågor gällande projektets 

fram- och motgångar. VTI genomför också efterstudier. När det gäller 

erfarenhetsdatabaser för att spara information om projekt så arkiverar alla de tre 

instituten de rapporter som dokumenterats i efterstudierna. IVL:s databas innehåller 

både genomförda projekt men även sådana som inte gått längre än idéstadiet. För 

både IVL och VTI är dock problemet att forskare, trots riktlinjer, inte alltid genomför 

efterstudierna. 

 

Forskarna på IF och NAI arbetar med att skriva artiklar och rapporter om studier de 

gjort. Därför är det naturligt att kunskap skrivs ner och arkiveras. När studier är 

avslutade och rapporter skrivits så diarieförs de och läggs upp på intranätet. I vissa 
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fall publiceras de även i institutets egen tidskrift. Det här är dock inte kunskap som 

återanvänds till framtida liknande projekt, utan när ett forskningsuppdrag är över går 

man vidare till nästa som kan kräva helt annan information. På grund av IF:s och 

NAI:s uppdrag så har de ett annat sätt att använda sig av kunskap än många andra 

typer av institut. De utför studier som redovisas i rapporter och artiklar och som i 

många fall presenteras för allmänheten. Det är inte en intern, organisatorisk kunskap 

som bara de innehar utan det mesta är tillgängligt för alla. Förutom ett intranät där 

alla artiklar och rapporter kan arkiveras så är därför tekniska verktyg inte särskilt 

väsentliga. På grund av att forskarna jobbar med väldigt självständiga uppdrag har de 

inget större behov att dela med sig av sin kunskap via formella metoder: den 

individuella kunskapen behöver inte bli en gemensam kunskap. Tyst kunskap i form 

av tips och råd utbyts mellan kollegor genom så kallad personifiering, men det blir 

inte mer formaliserat än så. De här råden skrivs inte ned och blir explicit utan förblir 

tyst kunskap som individuella anställda känner till tack vare erfarenhet från 

arbetsplatsen och de interaktioner som pågår där. Det här är däremot inget negativt, 

utan institutet saknar helt enkelt behovet av utarbetad kunskapshantering och metoder 

och verktyg för det. Som Thomas Davenport och Prusak sagt så är ibland det bästa en 

organisation kan göra för att ta till sig och sprida kunskap att anställda intelligenta 

personal och låta dem interagera med varandra.107 

 

Kompetensregister 
SAVA är det enda institutet som använder ett kompetensregister. Något som de inte 

använder sig av är en erfarenhetsdatabas eftersom efterstudier inte genomförs. Astrid 

hänvisar till hur tidskrävande det skulle vara att skriva ned erfarenhetsrapporter. Hon 

menar istället att om någon särskild kunskap behövs så söker man efter rätt person via 

kompetensregistret. Hon uttrycker det som så att de arbetar med ”mycket mer pull än 

push”.108 Kunskap och erfarenhet genomsyrar hela SAVA men allt finns inte 

nedskrivet. Istället för att söka efter en dokumenterad projektrapport som beskriver ett 

visst tillvägagångssätt så söker man upp de personer som jobbat med liknande projekt. 

Det här gör kunskapsöverföringen till en mer personlig och interaktiv process då den 

går från anställd till anställd istället för från dokument till anställd. Så trots att 

kompetensregistret är ett tekniskt verktyg så är det i slutändan en katalog för att finna 
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människor inom institutet att ha personliga interaktioner med: en slags detaljerad 

telefonkatalog. 

 

Kimiz Dalkir skrev att kompetensregistret ofta är det första verktyget för 

kunskapshantering som implementeras på grund av att det är enkelt att införa. I den 

här undersökningen har det inte varit fallet eftersom enbart SAVA har ett register. 

Övriga institut använder inte ett kompetensregister, men IVL är på väg implementera 

ett. 

 

Kunskapschefer 
Alla de sex instituten har kommunikationsansvariga som delar kunskap från instituten 

och utåt. En kunskapschefs uppgift är dock att dela och hantera kunskap internt. Den 

här rollen har inte tillsats i varken IF eller NAI. Varje forskare i de båda instituten 

ansvarar själva för att lägga upp sina rapporter i intranätet och det mesta sköts 

individuellt. Det finns inget behov av att koordinera kunskapshantering. SAVA 

arbetar inte heller med en kunskapschef. Kunskapsflödet omhändertas istället av flera 

personer inom institutet och det finns ingen särskild person som har ett uttalat ansvar 

för det. Informanten beskriver hur det skulle vara för komplicerat att ha en person 

som hanterar all kunskap utan istället, som tidigare beskrivits, så är kunskap något 

som genomsyrar hela institutet och som bland annat organiseras av gruppchefer. VTI 

och SP Processum har inte heller en kunskapschef eller någon annan uttalad 

huvudansvarig för kunskapshantering. Trots stora skillnader i storlek mellan de fem 

instituten så anser alla informanter att det skulle vara svårt för en person att hantera 

kunskapsflödet och mängden information. Istället är alla instituten uppdelade på ett 

sätt där särskilda kunskapsområden hanteras på olika sätt av olika anställda eller 

grupper. 

 

IVL skiljer sig här i det att de har ett projektkontor som fyller vissa av 

kunskapschefens funktioner. Projektkontoret fungerar som det organisatoriska minnet 

och kontorets fem anställda har ett ansvar att se till att lärdomar från projekt arkiveras 

i erfarenhetsdatabaser och sprids till andra projektgrupper som kan ha användning för 

dem. Projektkontoret ska analysera alla insamlade rapporter från efterstudier och leta 

efter relevanta synpunkter och möjligheter till att förbättra projektprocesser till 

framtida uppdrag. Kontoret håller även i en projektledarutbildning som lär institutets 
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projektledare hur de vill att deras projekt ska utföras. Enligt definitionen ska en 

kunskapschef ha överblick över alla kunskapsaktiviteter och ansvara för att kunskap 

sprids mellan de anställda. Det innebär också att implementera strategier för 

kunskapsutveckling. IVL:s projektkontor gör allt detta, men då specifikt för institutets 

projekt som är deras ansvarsområde. Genom att själva ansvara för att projektledare 

utbildas och lär sig om vikten av att dokumentera erfarenheter samlar de in det 

material de behöver för att kunna analysera och förbättra projektgenomföranden. 

Kontoret bidrar till en ständig uppgradering och utveckling av institutets sätt att arbeta 

med projekt och kan därför kallas deras projektkunskapschef. 

 
Utbildningar 
Flera av instituten låter sina forskare delta i utbildningar, men av dessa är det bara 

IVL:s som är projektrelaterade. Deras projektledarutbildning som nyss nämndes är ett 

sätt för de att kontinuerligt förbättra sina projekt genom att undervisa sina ledare i 

metoder för att spara och arkivera kunskap. E-lärande har de dock inte infört. 

 

Jämförelse 
Följande tabell visar vilka metoder och verktyg för kunskapshantering som de sex 

instituten använt för att ge en snabb och jämförande överblick. Det bör has i åtanke att 

det här är ett litet utvalt utbud av många fler metoder för kunskapshantering. Gråa 

celler markerar att metoden eller verktyget använts medan blanka celler betyder att de 

inte gjort det: 

 

 IF IVL NAI SAVA SP P VTI 
Efterstudier       
Erfarenhetsdatabaser       
Kompetensregister       
Kunskapschefer       
Utbildningar       

Tabell 1 Institutens användning av utvalda metoder och verktyg för kunskapshantering 
 

En snabb genomgång av tabellen visar en stor avsaknad av de utvalda metoderna och 

verktygen hos de sex instituten. Till exempel så är IVL med sitt projektkontor det 

enda institutet som har någon sorts kunskapschef. Övriga institut har delat upp 

kunskapshanteringen på flera roller och anställda istället för att låta en anställd eller 

enhet ha det övergripande ansvaret. Som tidigare nämnts så ger både SAVA och IF 
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presentationer av projekt som kan ses som förenklade versioner av efterstudier. De är 

dock inte tillräckligt ingående och besvarar inte alla väsentliga frågor för att kunna 

kallas efterstudie. IVL, SP Processum och VTI har däremot väldigt formaliserade 

efterstudier efter alla projekt som dessutom lagras i erfarenhetsdatabaser. IVL och 

VTI är tydliga med sina åsikter om vikten i efterstudier, men trots att det ingår i deras 

projektprocess är det ofta som efterstudierna åsidosätts på grund av tidsbrist. 

 

Tabellen visar att IF och NAI inte använder några av metoderna och verktygen. Det är 

ingen slump utan är kopplat till deras typ av forskning. De två samhällsvetenskapliga 

instituten har helt andra arbetsuppgifter och större fokus på den individuella 

kunskapen, och därav andra behov av kunskapshantering än de övriga instituten som 

bedriver naturvetenskaplig och teknisk forskning. 

 

Det institut som använder flest av de utvalda verktygen och metoderna är IVL där 

fyra av fem finns närvarande. Det saknade kompetensregistret är dock under 

utveckling så inom en snar framtid använder de sig av alla fem. Davenport och Prusak 

skriver att bred och organiserad kunskapshantering inte är nödvändig förrän en 

organisation överstiger 200-300 anställda.109 Med det i åtanke så kan det förklara 

varför de flesta av dessa undersökta små till medelstora institut inte använder många 

av de traditionella metoderna och verktygen för kunskapshantering. 

  

5.2 Kunskapshantering genom interaktion 
Bland de nämnda metoderna och verktygen så innehåller både efterstudierna och 

utbildningarna mänsklig interaktion, men i de fallen sparas och sprids kunskap genom 

kodifiering. En viktig del av arbetet är att studera hur interaktion på arbetsplatsen 

leder till kunskapsspridningen av framförallt tyst kunskap. Följande handlar om hur 

kunskap sprids genom flera olika former av interaktion, vare sig det är formella möten 

eller informella fikan eller sättet som personalen förflyttas för att interagera med så 

många kollegor som möjligt. 
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Kunskapsspridning genom arbetsrotation 

En viktig fråga är vilken av de två typerna av kunskapsspridning som instituten lägger 

mer fokus på: kodifiering eller personifiering. Informanten Astrid från SAVA 

framhäver och upprepar nyckelord som ”mänskliga relationer” och ”personlig 

interaktion” vilket tyder på att institutet framförallt arbetar med personifiering. SAVA 

är en lärande organisation där forskare jobbar med flera projekt och uppdrag 

samtidigt. Trots att alla forskare är specialister inom särskilda områden så hålls de 

aldrig helt fast inom dessa utan arbetar med flera varierande frågor och uppdrag. De 

har därför en väldigt bred kunskap även om det finns vissa ämnen de har mer expertis 

inom. Då folk nästan aldrig arbetar ensamma så minskar institutet risken för avbrott i 

projekt på grund av frånvarande personal. Samtidigt så gör det också att ny kunskap 

från ett projekt nästan aldrig överförs till en enda person utan att det oftast är minst 

två personer som får ta del av erfarenheten. Det är även en tid för samarbete och att, 

om möjligt, lära varandra nya arbetssätt.110 På så sätt minskar man också risken för att 

enstaka individer har unik kunskap bara de besitter. Just det är något Astrid anser vara 

viktigt eftersom det gör att få anställda är helt oersättliga. Det SAVA försöker tjäna på 

sina arbetsrotationer är enligt North och Kumta att alla individuella forskare ökar sina 

egna kunskapsbaser samtidigt som även den organisatoriska kunskapen växer. 

 

I SP Processum arbetar forskarna, liksom i SAVA, i flera projekt samtidigt och även 

där anser de det viktigt att variera grupperna för att ge de anställda möjligheten att 

samarbeta med flera av sina kollegor. Det finns inga fasta konstellationer utan 

projektgrupperna försöker ha stor variation i vilka medlemmar de består av. Genom 

att forskarna i SAVA och Processum arbetar inom flera områden och med flera olika 

projektgrupper samtidigt så kommer de flesta i kontakt med varandra förr eller senare. 

Vid dessa personliga interaktioner utbyts kunskap och erfarenheter och den 

individuella kunskapen flyter naturligt genom hela instituten för att bilda den 

gemensamma kunskapen. Kunskap skickas ständigt vidare mellan kollegor. 

 

Enligt Norths och Kumtas definition så är SAVA och SP Processum tydliga exempel 

av kunskapsorienterade organisationer. De tänker aktivt på att rotera de anställda så 

att alla får arbeta med varierande uppgifter, lära sig av andra och dela med sig till 
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andra. Istället för att organisera de anställda i fasta projektgrupper så har alla stor 

rörlighet. Informanten från Sava, Astrid, framhäver just ordet ”individburen” när det 

gäller kunskap och att de lär sig av varandra genom att jobba tillsammans. Hon 

erkänner själv att deras kunskapshantering inte är speciellt formaliserad, men menar 

att det inte nödvändigtvis är ett krav i deras fall. 

 

Kunskapsbevaring inför avgångar och pension 
IVL, NAI, SAVA och VTI har alla förberedande metoder för att förhindra 

kunskapsförlust vid avgångar och pensioner. En sådan metod är arbetsrotationen som 

redan analyserats. När SAVA delar in sina forskare i ett flertal grupper och varierar 

konstellationerna så försöker de ofta även låta seniora forskare arbeta tillsammans 

med juniora. Det är framförallt viktigt inför avgångar och enligt Astrid börjar de ofta 

planera inför en pension sex, sju år innan den sker genom att strategiskt välja ut i 

vilka projektgrupper den framtida pensionären ska arbeta. På så sätt kan viktig 

kunskap och erfarenhet överföras till så många kollegor som möjligt. IVL har också 

insett det positiva med att ha interaktion mellan seniora och juniora och i deras fall 

handlar det om projektledarrollen. I möten får de juniora projektledarna ett bra tillfälle 

att ta till sig av de mer erfarnas kunskap. I enlighet med vad Sain och Wilde skriver 

om kunskapsbevaring så ser IVL och SAVA varje enskild forskare som en investering 

i kunskap. Genom allt samarbete och utbyte mellan forskarna försöker man försäkra 

sig om att kunskapen överlever förlusten av en specifik anställd och bevaras inom 

institutet.111 Den här strategin lägger grunderna för framtiden och kommande 

generationsskiften. 

 

Möten 

Alla de sex instituten är indelade i ett flertal forskningsområden som har sina egna 

projekt och för institut som NAI och VTI är det viktigt att hålla i regelbundna 

enhetsmöten. Möten är ett sätt för instituten att sprida kunskap via personifiering. 

Oavsett om det handlar om specifika projektrelaterade möten eller mer generella 

informationsmöten så ger de en möjlighet till interaktion. SAVA genomför inte 

efterstudier där formella erfarenhetsrapporter skrivs ned, men däremot så är ibland 

deras måndagsmöten, deras kaffesamtal, enklare versioner av efterstudier där 
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personifierad kunskap sprids. Enligt definitionen i teorikapitlet så måste ett projekt 

diskuteras ingående med frågor om vad som gått bra, dåligt och hur förbättringar kan 

ske nästa gång för att mötet ska räknas som en efterstudie. Under måndagsmötet kan 

en anställd ge en rapport om ett avslutat projekt, men det är snarare en presentation än 

en diskussion och det leder inte till svar angående fram- och motgångar i arbetet. IVL 

har en annan variant av morgonmötet som de istället kallar frukostmöten. Här är det 

bara projektledare som deltar och diskussionerna rör teman inom ledning istället för 

specifika projektresultat. Att juniora projektledare här har en möjlighet att lära sig av 

seniora har redan analyserat, men det motsatta har inte nämnts. Informanten Jonas 

menar att de seniora projektledarna har mycket att tjäna på dessa möten eftersom det 

ger de möjligheten att få helt nya perspektiv på sina arbetsuppgifter. Möten är alltså 

inte en envägskommunikation där de seniora undervisar de juniora, utan kunskap 

sprida åt alla håll. 

 

Att det hålls många möten i Nordiska Afrikainstitutet kan vara ett sätt att öka 

interaktionen mellan de annars självständigt arbetande forskarna. I forskarforumet får 

alla forskare möjlighet att presentera sina projekt och att diskutera med sina kollegor. 

Det är ett bra tillfälle att inspireras och att om möjligt få råd. 

 

Informell interaktion och praktikgemenskaper 
Enligt Laves och Wengers definition av en praktikgemenskap så är det i nästan alla 

organisationer i princip oundvikligt att de uppstår. Finns det delade intressen, 

färdigheter och uppgifter så kommer folk samlas för att dela med sig av sin kunskap 

och be om råd. Skillnaderna ligger i hur organiserade dessa gemenskaper är och 

huruvida de initierats av de anställda eller ledningen.112 Som Astrid från SAVA 

nämnde så införde en före detta vd obligatoriska gemensamma luncher inom institutet 

eftersom det ansåg att det skulle bidra till mer diskussion och förhoppningsvis mer 

kunskapsförmedling. Det han eftersträvade var alltså att skapa en praktikgemenskap. I 

vissa fall kan sponsrade gemenskaper vara nyttiga för att uppmuntra kommunikation 

mellan de anställda, men då SAVA redan var en väldigt kunskapsorienterad 

organisation så sågs initiativet från vd:n som forcerat. I och med att arbetsmiljön i 

SAVA präglas av de anställdas sökande efter och vilja att dela med sig av kunskap 
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och råd så växer ändå praktikgemenskaper fram naturligt. Tack vare vd:ns metoder så 

kändes de här lunchrasterna påtvingade och motverkade därmed syftet. Astrid ansåg 

själv att just den metoden var onödig eftersom all personal i institutet ändå alltid 

jobbat i en väldigt tät kontakt med varandra. 

 

I IF och NAI arbetar forskarna väldigt självständigt där de har eget ansvar för att 

ansöka efter projektmedel till sina arbeten och att skriva rapporterna. Genom att de 

delats upp i särskilda forskningsteman så är det ändå naturligt att de har nära kontakt 

med kollegorna som arbetar inom samma tema. Trots det så handlar det i IF och NAI 

framförallt om tyst kunskap. Det är sällan forskarna delar med sig av sin forskning 

eftersom den oftast är irrelevant för kollegorna. Även de som arbetar inom samma 

temagrupp hanterar så pass olika undersökningar att den studerade kunskapen inte kan 

användas av någon annan än de själva. För att finna en gemenskap så samlas de 

istället under det gemensamma intresset för samhällsvetenskap och informanten Eva 

från IF berättar att en så informell interaktion som den som sker vid en fikarast kan 

leda till spontan kunskapsspridning. Trots självständigheten och olikheter i studier så 

kan då kollegorna bistå varandra med råd om forskningsverktyg, var de kan hitta 

relevant material och hur de kan söka efter projektmedel. Det här gemensamma 

intresset och de praktiska diskussionerna kring det är vad som kallas en 

praktikgemenskap. 

 

Jämförelse 
Hur man interagerar inom en organisation handlar till stor del om vilken typ av 

uppdrag som utförs och antalet anställda. I institut av samhällsvetenskaplig karaktär 

som IF och NAI, där forskare oftast jobbar självständigt, är det inte lika nödvändigt 

att uppehålla den nivå av samarbete och kommunikation som återfinns i de övriga 

fyra instituten. Samtidigt är det i princip oundvikligt att interaktion uppstår på ett 

naturligt sätt när forskare arbetar på liten yta. Skillnaden ligger i kunskapen som delas 

i dessa interaktioner. 

 

I ett forskningsinstitut som SAVA är det explicita bara toppen av isberget. 

Huvuddelen består av all den tysta, personliga kunskapen som varje individuella 

anställd innehar och som sprids vidare genom en kommunikationsuppmuntrande 

miljö. Genom personifiering så blir därmed den individuella kunskapen gemensam.  
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Alla instituten har insett vikten av interaktion, men på sina egna sätt. Förutom i IF och 

SP Processum så har övriga fyra institut interaktioner för att förebygga förlusten av en 

stor del av den kunskap som annars hade försvunnit i och med en avgång eller 

pension. I framförallt IVL och SAVA så är interaktionerna mellan juniora och seniora 

projektarbetare av betydelse både för kunskapsspridning och bevaring, medan SP 

Processum liknar SAVA i sättet forskare roterar mellan projektgrupper. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Här diskuteras de slutsatser som hämtats genom analyserna av det empiriska 
materialet samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Diskussion 
Vilka faktorer har då visat sig vara bidragande till den typ av kunskapshantering som 

implementerats i instituten? En väsentlig faktor tycks vara typen av forskning som de 

olika instituten bedriver och i det här fallet ser man en skillnad mellan de som arbetar 

med naturvetenskaplig eller teknisk forskning jämfört med de som arbetar med 

samhällsvetenskaplig. De samhällsvetenskapliga instituten ser det positiva i hur 

informella möten kan leda till att forskare delar kunskap, men de har annars ingen 

form av strukturerad kunskapshantering. Det här går att koppla till att projekten är så 

olikartade att kunskap från det enda inte går att översätta till det andra. De 

naturvetenskapliga och tekniska å andra sidan har ett stort behov av att ta till sig 

lärdomar och metoder från projekt för att återanvända och utveckla i kommande 

arbeten. Valen kan direkt relateras till deras arbetsuppdrag. SAVA, IVL och VTI, som 

kan få många liknande och upprepande uppdrag, har andra behov av 

kunskapshantering än IF och NAI, vars projekt är så pass unika att kunskap från det 

ena inte kan återanvändas i det andra. För SAVA så sprids kunskap genom 

personalens interaktion med varandra medan forskarna i IF och NAI jobbar väldigt 

självständigt och har ett mindre behov av att dela med sig av kunskap internt. Deras 

upptäckter dokumenteras istället i rapporter och artiklar som ofta presenteras för 

allmänheten eller specifika uppdragsgivare. 

 

Typen av projekt är det som särskiljer de sex undersökta institutens sätt att hantera 

kunskap. Kunskap hanteras i varje institut efter deras förutsättningar och behov. 

Thomas Davenport och Laurence Prusak skriver att de inte anser organiserad 

kunskapshantering vara nödvändig förrän en organisation har fler än 200-300 

anställda.113 Av de utvalda instituten så har alla färre än 200 förutom IVL med sina 

250 anställda. Efter att ha undersökt de här sex små till medelstora instituten så inser 

vi att Davenports och Prusaks antagande i flera fall verkar stämma. Genom 

undersökningen anser vi därmed att storleken och antalet anställda, samt typen av 
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arbetsuppgifter, är de mest bidragande faktorerna till typen av kunskapshantering som 

implementerats i dessa sex särskilda, olikartade institut. 

 

Det är viktigt att poängtera att de analyser vi gjort av institutens kunskapshantering 

inte är bedömande. Att ett institut inte har en lika strukturerad kunskapshantering än 

ett annat innebär inte att det är mindre professionellt, utan kan snarare betyda att det 

har helt andra behov. I ett sådant institut skulle en mer strukturerad kunskapshantering 

kunna innebära en onödig användning av resurser. Och trots avsaknad av vissa 

metoder och verktyg för kunskapshantering betyder det inte att ett institut inte har en 

starkt kunskapsorienterad organisationskultur. 

 

6.2 Slutsatser 
För att nå slutsatser om kunskapshanteringen inom de sex instituten så ställdes två 

frågeställningar som härmed besvaras: 

 

• Hur hanterar projektintensiva forskningsinstitut kunskapen som skapas i 

projekt av forskningskaraktär? 

 

Innan intervjuerna genomfördes så spekulerade vi om att de flesta, om inte alla 

instituten, skulle genomföra efterstudier efter sina projekt. Inte nog med det så var 

förväntningarna att dessa rapporter skulle läggas upp på institutens intranät i en så 

kallad erfarenhetsdatabas. Allt detta för att underlätta val i framtida projekt genom att 

ge anställda tillgång till erfarenhetsrapporter från tidigare arbeten. Den här typen av 

efterstudier och dess arkivering förekommer endast i IVL, SP Processum och VTI. 

Dessa institut av naturvetenskaplig karaktär har implementerat efterstudier för att 

kunna arkivera kunskap från tidigare projekt i erfarenhetsdatabaser. Projektledare ska 

ha tillgång till tidigare erfarenheter för att förbättra kommande projekt. Men även där 

så hänger de två metoderna på om det finns tid eller inte. Trots IVL:s och VTI:s 

försök att göra efterstudier till normen så är det många projektledare som förbiser det 

på grund av tidsbrist. 

 

IF och NAI har ingen typ av efterstudie och kunskapen som skapas av ett projekt 

presenteras till allmänheten i vetenskapliga artiklar. SAVA har en enklare, informell 
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version av efterstudie i form av deras måndagsmöten där avslutade projekt 

presenteras. Där handlar det dock snarare om att presentera resultat än att diskutera 

fram- och motgångar vilket krävs av en efterstudie för att projektdeltagarna ska kunna 

skapa lärdomar till framtiden.  

 

• Hur har forskningsinstituten strukturerat sin kunskapshantering? 

 

Vi har funnit en varierande grad av struktur och medvetna val angående 

kunskapshanteringen hos de undersökta forskningsinstituten. Efter att ha analyserat 

intervjuerna lämnas vi med intrycket av att dessa institut genom erfarenhet bestämt 

sig för vad som är nödvändigt eller inte när det kommer till kunskapshantering. 

Förutom IVL tror vi inte att de aktivt letat efter en fullständig och väldefinierad 

kunskapshantering utan att de med tiden upptäckt vilka arbetssätt och metoder som 

fungerar för dem. Kort sagt så hanteras inte all kunskap inom instituten med hjälp av 

en strukturerad och formell helhetsplan. 

 

I det moderna kunskapssamhället är det viktigt för organisationer att följa med i 

omvärldens utveckling. För forskningsinstitut gäller det självklart att känna till sitt 

områdes nyheter för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt. Därför förväntade vi 

oss att de projektarbetande forskarna skulle delta i institutsponsrade utbildningar för 

att lära sig rätt typ av kunskap inför projekt. Det enda institutet som hade 

projektrelaterade utbildningar till sina anställda var IVL som arrangerade 

projektledarutbildningar. 

 

Varken IF eller NAI använder några av de utvalda metoderna och verktygen. De tycks 

inte ha en särskilt strukturerad kunskapshantering vilket kan härröra till att 

forskningsprojekten är av en väldigt individuell karaktär. Strategier för bred 

kunskapshantering fyller inte något större syfte för deras typ av projekt. Deras 

organisatoriska kunskap handlar snarare om normer, typer av undersökningar och 

målgrupp. Om individen inte kan bidra kunskap till gemenskapen och om 

gemenskapens kunskap inte hjälper individen så skapas aldrig det kretslopp som 

innebär en organisatorisk kunskap. Utan den kunskapen har institutet inget behov av 

en välplanerad hantering av sin kunskap eftersom det internt inte är relevant för de 

anställda att dela kunskap. 
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SAVA, IVL, SP Processum och VTI har en tydligare helhetsplan för sin hantering än 

samhällsvetenskapliga IF och NAI. SAVA:s skiljer sig dock markant från IVL:s, SP 

Processums och VTI:s. Medan IVL, SP Processum och VTI implementerat rutiner för 

att dokumentera och arkivera projekterfarenhet så är SAVA mindre intresserad av 

sådana verktyg och metoder. De ser istället interaktion och kommunikation som 

nyckeln till framgång. Ett tydligt exempel på detta är att de efter sina projekt inte 

genomför efterstudier men istället har måndagsmöten där avslutade projekt 

presenteras och diskuteras i korthet, utan dokumentation och lagring. Skillnaderna 

mellan framförallt SAVA och IVL är väldigt tydliga och intressanta. Båda två arbetar 

för att bygga upp och stärka den gemensamma kunskapen men har helt olika 

strategier för att uppnå det. Medan IVL lägger stort fokus på dokumenteringen och 

arkiveringen av projekterfarenheter så arbetar SAVA med en organisationskultur som 

gör att projektarbetare ständigt lär sig genom praktik. Deras strategi för 

kunskapshantering går till stor del ut på arbetsrotation. De låter forskare arbeta inom 

flera områden och projektgrupper för att de ska utvidga sina kunskaper och dela med 

sig och lär sig av så många kollegor som möjligt. Kunskap är något som institutets 

anställda personligen delar med varandra eller som den oerfarne ärver av den erfarne, 

ungefär som en lärling lär sig av sin mentor. Astrid antyder att det till stor del har att 

göra med SAVA:s storlek som är relativt liten. De arbetar med idén att man i ett 

mindre institut har lätt tillgång till alla medarbetare och att kunskap därför kan flöda 

naturligt genom direkt, personlig, kommunikation. Trots avsaknaden av metoder för 

att lagra kunskap så tycks SAVA ha en väldigt kunskapsorienterad 

organisationskultur där de anställda uppmuntras till att dela med sig av sina kunskaper 

och där personifiering spelar en stor roll. Som lärande organisation har den dock 

brister eftersom den typen av organisation även aktivt bör lära sig av tidigare 

erfarenheter.  

 

1998 redovisade Laurence Prusak sin studie om kunskapshantering i 100 projekt och 

poängterade att en överbetoning på teknologi var den största faktorn för misslyckande 

i de här fallen. För de sex undersökta forskningsinstitutet i det här arbetet finns det än 

så länge ingen risk för överanvändning av teknologi då den interaktiva sidan är så 

betydelsefull. Institut som IVL, SP Processum och VTI tycks dessutom ha hittat en 

balans mellan interaktion och teknologi som i Prusaks studie var den som ledde till de 
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mest framgångsrika projekten. Deras hantering går ut på att både kodifiera och 

personifiera sin projektkunskap. 

 

Under forskningens gång så har vi konstaterat att metoderna och verktygen för 

kunskapshantering inte var lika vanliga som vi trott. Det behöver däremot inte vara 

någonting negativt. Det alla dessa forskningsinstitut har gemensamt är en kreativ 

miljö där gemenskaper främjas och där de anställdas egna kontaktnät är av betydlig 

vikt. Kunskapshantering är mer än bara metoder och verktyg som efterstudier och 

erfarenhetsdatabaser. I slutändan så kan kunskapshanteringen skötas utan verktygen, 

men den kan inte ske utan det mänskliga: interaktionerna. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I arbetet har det tidigare nämnts att två hinder stod i vägen när det gällde insamlingen 

av empiri: bristen på tid och tillfälle med informanter. Finns det mer av båda dessa 

resurser så kan ett liknande arbete skrivas med en större och mer detaljerad inblick i 

flera forskningsinstitut. Exempelvis kan det vara möjligt att prata med personer i 

varierande arbetspositioner om deras upplevelser av hur kunskapshanteringen 

fungerar i instituten. Det kan även vara fördelaktigt att göra deltagande observationer 

som att till exempel delta i avslutandet av ett projekt för att med egna ögon se hur 

eller om erfarenheter dokumenteras. 

 

En annan möjlighet är att göra en jämförande analys av flera olika projektintensiva 

branscher. Jämförelser mellan kunskapshanteringen i forskningsinstitut och 

exempelvis byggnadsföretag skulle kunna leda till att betydliga skillnader 

identifierades med tanke på att deras projekttyper är så varierande. I vår sökning såg 

vi en viss avsaknad i forskning om kunskapshantering i svenska organisationer så 

möjligheterna till fortsatt forskning är stora. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

1. Inledningsvis vill vi veta mer om din bakgrund. Hur länge har du jobbat för 
organisationen och vilka är dina främsta uppgifter?  
 
2. Kan du ge oss en beskrivning av er organisationsstruktur? 
 
3. Hur lär ni era av både bra och dåliga erfarenheter? Använder ni lärdomar från ett 
projekt till ett annat? Har ni till exempel möten efter ett avslutat projekt där alla 
gruppmedlemmar diskuterar framgångar och hinder och dokumenterar det? 
 
4. Använder ni något intranät eller en databas där ni arkiverar projekterfarenheter och 
projektrapporter? 
 
5. Hur sprider ni kunskap till de anställda? Hålls det kurser för de anställda där de lär 
sig om nyheter eller uppdateringar inom forskningsfälten som ledningen anser vara 
viktigt att de ska känna till? 
 
6. Om man behöver hitta en anställd inom institutet med en specifik kunskap har ni då 
någon databas eller lista där det går att söka igenom alla anställda efter personer med 
den kunskapen, färdigheten eller expertisen? 
 
7. Vad gör ni om en anställd är på väg att gå i pension eller sluta? Försöker ni förvalta 
den personens kunskap på något sätt? 
 
8. Har ni en person som ansvarar för hantering, lagring och förmedling av kunskap? 
En roll helt ämnad för att koordinera hanteringen av kunskap.  
 
9. Man kan säga att det finns två sätt att hantera kunskap: det ena innebär tekniska 
verktyg och databaser och det andra mänskliga relationer och personlig interaktion. 
Anser du något vara viktigare än det andra inom ert företag?  
 
10. För ledningen diskussioner kring kunskapshanteringen? 
 
11. Vill du se förändringar kring er hantering av kunskap? Kan ni förbättra ert sätt att 
jobba med det?  
 
12. Har du något du vill tillägga? 
 


