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Sammanfattning

Kunskap i mindre organisationer har historiskt sett spridits via direkt interaktion mellan de 

anställda. Detta har gjort det svårt för företagen att behålla dess kunskapsbas då anställda har 

lämnat företaget. En lösning på detta problem är att använda dokumentation. Dokumentation 

är ett verktyg som gör det möjligt att bevara kunskap över tid och rum vilket minskar 

eventuell kunskapsförlust. Syftet med denna uppsats har varit att studera hur ett mindre 

management konsultföretag använder sig av dokumentation som ett verktyg för att sprida det 

kunskapskapital som skapats i samband med ett projekt till efterkommande projekt. För att 

besvara vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie baserad på extensiva intervjuer

med ett mindre konsultföretag. Slutsatsen vi nått är att dokumentation kan fungera som en 

kunskapskanal men att effektiviteten av kunskapsöverföringen begränsas av att det är svårt att 

veta kunskapens framtida värde.
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1. Introduktion

1.1 Problembakgrund

Under mitten av 1990-talet började konceptet med Knowledge Management florera som ett 

buzz-word. Då insåg företag än mer att kunskap kan ge företaget en fördel jämte andra 

företag. I kunskapsintensiva företag sitter kunskapen framförallt i individerna. Detta i 

kombination med den ofta höga personalomsättningen inom management konsultbranschen

innebär att företag förlorar en betydande del av sitt kunskapskapital när anställda slutar (Tun 

& Huckman, 2008). För att minimera förlusten och behålla kunskapen inom företaget började 

företagen införa knowledge management systems (KMS). Med KMS refereras till ett system

(Akscyn et al. 1998), ofta ett IT baserat system, som är designat för att hantera kunskap i 

företag. Med hantering avses skapandet, lagrandet och underhållet av kunskap.

Management konsultfirmor levererar uppdragsbaserade tjänster som utförs av en 

projektgrupp1. Det som skiljer management konsultfirmor från andra är att firmans kunskap 

skapas hos klienten och inte internt inom företaget, men att det är viktigt att den sprids internt 

för att maximera Management konsultfirmans effektivitet (Savaray, 1999). Trots att 

konsulternas uppdrag ofta hanterar likartade problem menar Clark och Salaman (1998) att 

ingen situation är den andra lik. Vidare menar Clark och Salaman (1998) att det leder till att 

det behövs en unik kunskapsmix för varje projekt och att varje projekt ger upphov till ett unikt 

kunskapskapital.

Björkgren (1999) menar på att projekt kan ses som tillfälliga organisationer och har således 

ingen naturlig kunskapsöverföringsmekanik från ett projekt till ett annat. Ayas (1996) menar 

istället att när ett projekt är avslutat så sprids kunskapen naturlig ut i organisationen. En sak är 

i alla fall klar: organisationer och framförallt individer i en organisation har en tendens att 

glömma, ett fenomen uppmärksammat av bl.a. Arnold Kransdorff (1998). Vilket gör det 

viktigt att finna ett sätta att lagra kunskapen i organisationen.

Dokumentation av gamla uppdrag är enligt Werr och Stjernberg (2003) ett av tre element i en 

global management konsultfirmas KMS. De andra två är metoder och verktyg samt 

                                                
1

I denna uppsats används projektgrupp, arbetsgrupp, team, arbetslag används som synonymer. 
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erfarenhet. Genom att dra sig till minnes gamla fall kan en konsult undvika att återupprepa 

samma misstag igen eller se vilka metoder som var lyckade etc. Detta sparar tid för konsulten 

och pengar för klienten.

Kunskap är ett komplext begrepp med flera dimensioner. Att sammanfatta dess komplexitet i 

ett dokument är en tidskrävande och svår process. Ett mindre företag har inte råd med en hel

avdelning dedikerad till knowledge management men de har mycket att vinna på att skapa en 

funktion inom företaget som hanterar återanvändandet av kunskap från gamla fall. 

1.2 Problematisering

Lim och Klobas (2000) argumenterade att historiskt har kunskap i mindre organisationer 

spridits via direkt interaktion mellan de anställda. Vidare konstaterade de att mindre 

organisationer är mer sårbara för att personal lämnar dem. I och med den kunskapslucka som 

då uppstår med påföljd att deras slagkraft på marknaden kan minska. Att använda 

dokumentation är ett sätt att bevara kunskap över tid och rum. Således minskar användandet 

av dokumentation förlusten av att anställda lämnar företaget 

Syftet med denna uppsats är att studera hur ett mindre management konsultföretag använder 

sig av dokumentation som ett verktyg för att sprida det kunskapskapital som skapats i 

samband med ett projekt till efterkommande projekt. 

Forskningsfråga: Hur använder ett mindre företag som erbjuder management konsult tjänster

sig av dokumentation som en bärare och spridare av kunskap? 
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2. Teori

I detta kapitel utvecklar vi begreppet kunskap. Vi belyser vikten av kunskapsöverföring i 

allmänhet och dokumentation i synnerhet. I avsnitt 2.3 presenteras de premisser som bör 

uppfyllas för en effektiv kunskapsöverföring. Teorikapitlet avslutas med att teorierna 

sammanfattas i en modell som vi har för avsikt att använda oss av i analysen.  

2.1 Vad är kunskap? 

Det är vanligt att definiera kunskap genom att skilja det från information och data. Ett 

resonemang som förts av Bell (1999, s. 1xi-1xiv). Han förklarar data som en ordnad sekvens 

av givna händelser t.ex. sakregistret i en bok. Information beskrivs som en sekvens av 

händelser som har en given relation.  Exempel på detta kan vara baksidan av en bok. 

Begreppet kunskap beskrivs som en tolkning/bedömning av bitar av information hämtade från 

ett eller flera sammanhang (Choo, 1999, s. 131). Kunskap förutsätter värdering och 

trosföreställningar och är nära sammankopplat med handling. 

2.1.1 Kunskapens karaktär: Explicit eller tyst kunskap

Enligt Lam (2000) så kan kunskap delas in i två dimensioner, antingen kan den vara explicit 

eller så kan den vara tyst. Med explicit kunskap menas kunskap som är formaliserad t.ex 

kunskap som finns i böcker (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8) . Med tyst kunskap menas 

istället den kunskap som bygger på erfarenhet. Lam (2000) nämner tre områden som belyser 

olikheterna mellan dessa kunskapsbegrepp. Första området är de olika sätt som finns att 

överföra kunskap på. Här skiljer sig den explicita kunskapen från den tysta kunskapen på det 

sättet att den explicita kan formuleras och spridas utan att det behöver göras en tolkning. Ett 

exempel på detta kan vara en individs kunnande inom ett företag som, genom att skrivas ner i

ett e-mail för undervisningssyfte, ger andra möjlighet att ta del av dennes kunskap. Den tysta 

kunskapen överförs först vid nära interaktion mellan den som besitter kunskapen och den som 

försöker ta del av kunskapen.  

Andra området där begreppen är olika är anskaffandet och förvärvandet av kunskap. Tyst 

kunskap kan endast anskaffas genom erfarenhetsbaserat lärande, enligt divisen övning ger 

färdighet. Den explicita kunskapen kan däremot tillgodoses via teoretiska studier. 
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Sista området där dessa begrepp skiljer sig, är hur kunskapen lagras. Explicit kunskap kan 

lagras i olika medier exempelvis i skrift. Tyst kunskap är däremot personlig och 

sammanhangsspecifik och således lagras den i den individ som besitter kunskapen (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s 8). 

2.1.2 Vart finns kunskapen: Individuell eller kollektiv kunskap

I enighet med Lam (2000) ser vi att individuell kunskap är den kunskap som besitts av 

individen, uttryckt i ord eller som kroppsliga färdigheter. Kunskapen kan sägas ägas av 

individen, den följer med individen när den går från en uppgift till en annan. I och med att den 

mänskliga hjärnans lagringskapacitet är begränsas kan varje enskild individ bara besitta en 

viss mängd kunskap. Detta gör att individens kunskap i det allra flesta fall är specialiserad 

mot ett visst område. Att kunskapen besitts av individen och förflyttar sig med individen är 

det som ger upphov till problemen med att behålla kunskapen inom en organisation. 

Kollektiv kunskap är benämningen på den kunskap som är delad mellan medlemmarna i en 

organisation eller i en arbetsgrupp. Det är den kunskap som har ackumulerats inom 

organisationen och kan sägas finnas mellan individerna till skillnad från individuell kunskap 

som ”ägs” av varje enskild individ (Lam 2000). Kunskapen lagras i regler, procedurer, rutiner, 

normer etc. dvs. de element som formar ramarna för problemlösning inom en organisation. 

Den kollektiva kunskapen inom en organisation kan vara antingen mer eller mindre än 

summan av individernas individuella kunskap (Glynn 1996). Nonaka och Takeuchi (1995, s.

9) menar att den kollektiva kunskapen skapas när tyst kunskap formaliseras till explicit 

kunskap eller när explicit kunskap transformeras till tyst kunskap. 

2.2 Varför dokumentation?

Fördelen med dokumentationen är att den är frikopplad från tid och rum. Dokumentation kan 

användas av ett obegränsat antal individer och på skilda sätt men den är ändå beständig och 

kan spridas vidare utan att den förbrukas (Sarvary, 1999).
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2.2.1 Management konsulters användande av dokumentation 

Werr och Stjernberg (2003) beskriver management konsulters arbetsgång. Hur konsulter i 

början av och kontinuerligt under ett projekt rådfrågar en intern databas med dokumenterade 

gamla fall. Dokumenten används som en plattform för att närma sig ett nytt projekt. De 

dokumenterade fallen beskriver hur konsulterna har använt sig av de verktyg de har 

tillgängliga för att lösa ett specifikt fall.

Werr och Stjernberg (2003) menar att dokumentationen av avslutade uppdrag kan 

karaktäriseras som explicit kunskap i och med dess tillgänglighet i en stor databas. Samtidigt 

så lyckas dokumenten ofta skildra den specifika situationen som rådde i verkligheten, vilket 

ger läsaren en möjlighet att till viss del ta del av hur den komplexa situationen löstes i första 

läget. Det kan alltså sägas att dokumenten skildrar den tysta kunskap som krävs för att 

anpassa en standardiserad metod till ett specifikt fall. Vilket i vissa fall till och med kan ge 

upphov till att en viss del av den tysta kunskapen sprids. Ett resonemang som stöds av 

D’Eredita och Barreto (2006), de menar att tyst kunskap är sammanhangsspecifik och kan 

spridas när episoder återberättas. Nonaka och Takeuchi (1995, s. 12) hävdar att användandet 

av metaforer även i skriftlig form kan sprida tyst kunskap.

Att skriftligt sammanfatta ett avslutat uppdrag är ett utmärkt tillfälle för konsulten att 

reflektera över uppdragets art, arbetsgången genom uppdraget och den slutliga lösningen

(Werr & Stjernberg, 2003). Att få utrymme till att göra detta, bidrar både till att bygga på sin 

egen och företagets kunskapsbas.

2.3 Kunskapsöverföring

Med kunskapsöverföring menas vi överförandet av kunskap från en enhet till en annan enhet.  

2.3.1 Från ett arbetslag till ett annat

I en studie av Dixon (2000) studerade hon flera stora företag och deras kunskapssystem i syfte 

att undersöka hur kunskap överförs mellan två arbetslag. Studien utmynnade i en modell för 

kunskapsöverföring. I vilken hon definierar två nyckelfaktorer för att en organisation ska 

lyckas med att sprida kunskap: 1) Skapandet av gemensam kunskap samt 2) Överföra 

kunskapen över tid och rum (Dixon, 2000, s. 15).
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1) Ett arbetslag utför först sitt uppdrag vilket leder till ett resultat. Resultatet utvärderas i ett 

sökande efter ett samband mellan handling och resultat. När arbetslaget reflekterar över sina 

erfarenheter påbörjar de processen med att översätta sina samlade erfarenheter från uppdraget 

till kunskap, här skapas kunskap. 

2) Överförande av kunskapen tar vid efter processen med att skapa kunskap. Det är upp till 

ledningen för organisationen att skapa en lämplig mix av överföringskanaler för att underlätta 

spridandet av kunskap. Dessa kan vara allt från personliga möten till skriftlig dokumentation.  

2.3.2 Villkor för god kunskapsöverföring

I en undersökning gjord av Gupta och Govindarajan (2000), där de studerar kunskapsflöden 

inom multinationella företag, konstaterar de att effekten av kunskapsflödet är en funktion av 

fem parametrar. Där kunskapsöverföringen begränsas av den svagaste parametern. De fem 

parametrarna presenteras nedan.1) och 2) utgör sändarperspektivet, 3) och 4) 

mottagarperspektivet och 5) rummet för kunskapsöverföring.  

1) Det uppfattade värdet av källans kunskap. 

Det uppstår kostnader i samband med att kunskap sprids och för att det ska vara lönsamt för 

organisationen att sprida kunskapen så bör värdet överstiga kostnaden (Heiman & Nickerson,

2002). Kunskapens värde styrs av utbud och efterfrågan, det vill säga utbudet avgörs av hur 

specificerad kunskapen är samt hur många som besitter den, kunskapens relevans för 

mottagarens avgör efterfrågan (Gupta & Govindarajan, 2000). 

2) Källans motivation till att dela med sig av sin kunskap. 

Personlig belöning, i form av mänsklig uppskattning eller ekonomisk belöning ökar sändarens 

motivation till att sprida sin kunskap. En del studier har visat på att sändaren trivs med att ha 

monopol över sin kunskap (Lehner & Maier, 2000). I de maktkamper som förekommer i en 

organisation kan kunskap agera som en valuta för en individ att nå och behålla makt inom en 

organisation (Gupta & Govindarajan, 2000). 
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3) Mottagarens motivation att ta till sig kunskap. 

Ett vanligt förekommande fenomen är ”NotInventedHere-syndromet” vilket innebär att 

mottagaren är tveksam till kunskapen eftersom den är skapad i av andra och i ett annat 

sammanhang (Lichtenthaler & Ernst, 2006).  Szulanski (2000) har uppmärksammat att 

mottagarens motivation att ta till sig kunskapen är beroende om mottagarens anser att 

sändaren är trovärdig och pålitlig. Gupta och Govindarajan (2000) menar att påtryckningar 

från chefen kan agera som en sporre för mottagaren att ta till sig kunskapen.

4) Mottagarens förmåga att absorbera kunskapen. 

Den ska inte bara inhämtas utan även återskapas i mottagarens medvetande (El Sawy et al. 

1998). Mottagarens förmåga att använda sig av kunskapen beror till stor del på dennes

tidigare kännedom om kunskapsområdet (Gupta & Govindarajan, 2000). Cummings och Teng

(2003) menar att de räcker om parterna delar eller har liknande kunskapsbaser . Enligt Schein 

(1996) underlättas absorptionsförmågan om sändaren och mottagaren talar samma typ av 

språk. 

5) Kvalitén och tillgängligheten av överföringskanaler.

Överföringskanaler kan ta sig olika former Alavi och Leidner (2001) gör skillnad på formella 

och informella kanaler samt personliga och opersonliga (allmänna) kanaler. Informella 

kanaler så som samtal vid vattentorn, kaffeautomaten eller dylikt är bra forum för 

kunskapsspridning men samtidigt så saknas det kontroll över att kunskapen blir korrekt 

överförd. Med formella kanaler avses kurser, konferenser, seminarier etc. kunskapen sprids på 

ett korrekt sätt men individens kreativitet begränsas. 

Personliga kanaler exempelvis mellan mentor och lärling, är utmärkta kanal för överföring av 

specifik kunskap. Den här typen av kanal möjliggör överförande av tyst kunskap (Fahey &

Prusak, 1998). Opersonliga kanaler, anslagstavlor, elektroniska forum mm. är att föredra vid 

överförande av kunskap som lätt kan generaliseras (Alavi & Leidner, 2001).
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2.4 Sammanställning av teorin

Vår teoretiska diskussion rörande kunskapsöverföring kan sammanfattas och uttryckas i 

följande konceptuella modell. En förklaring till modellen följer efter figuren. 

Figur 1. Modell för kunskapsflödet genom dokumentationen.

När arbetslag A avslutar ett uppdrag kodifierar de sina erfarenheter från projektet i ett 

dokument. På så sätt transformeras deras individuella kunskap till kollektiv. Primärt är det 

arbetslag A’s explicita kunskap som dokumenteras men delar av deras tysta kunskap kan 

utläsas mellan raderna . I modellen visas processen av Pil A. 

I de fall arbetslag B möter ett icke rutinmässigt uppdrag vänder de sig till dokumentationen

(Pil B). Vid inhämtandet av kunskap individualiseras den explicita kunskap som arbetslag A 

gjorde kollektiv. Om arbetslag B reflekterar över dokumentationen och lyckas utläsa de 

specifika omständigheter som rådde vid uppdrag som var underlag för dess skapande kan de 

ta till sig en del av arbetslag A’s tysta kunskap. 

De villkor för effektiv kunskapsöverföring som tidigare nämnts illustreras i bredden på

pilarna och skildrar effekten på kunskapsöverföring. Bredden på pilen från team A till 

dokumentationen utgör sändarperspektivet och bredden på pilen från dokumentationen till 

team B mottagarperspektivet. I skiktningen på pilarna framgår även att det till största delen är 

den explicita kunskapen som överförs men att det även finns en viss del av tyst kunskap i 

överföringen.
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3. Metod

3.1 Val av metod, studiens karaktär

Studien tog sig formen av en kvalitativ fallstudie i vilken data insamlats med extensiva 

intervjuer. Valet av kvalitativ studie motiveras med att studien behandlar kunskap som är ett 

svårfångat begrepp. För att fånga den inneboende komplexiteten hos kunskapsöverföring 

krävs det en förståelse mellan respondent och intervjuvare. Något som kan uppnås med 

extensiva intervjuer (Bryman & Bell, 2003, s. 119). Alternativet hade vart att genomföra 

studien som kvantitativ. I enlighet med Bryman och Bell (2003, s. 472) trodde vi helt enkelt 

inte att svaren vi som skulle erhållit hade gått att formulera i sifferform, utan att de kräver 

utförlig diskussion för att förstås.

En kvalitativ fallstudie passar vårt syfte bra då den karaktäriseras av möjligheten att gå in på 

djupet och få en ökad förståelse för kunskapsöverföringen. Nackdelen för oss med en 

fallstudie var att den försvårar generaliseringen till andra management konsultföretag

(Bryman & Bell, 2007 s. 62).

Studien har genomförts med en deduktiv ansats. Detta innebär att vi utifrån det teoretiska 

ramverket format en modell som vi försöker styrka med empiri (Bryman & Bell, 2003, s. 9). 

Det är med andra ord teorin som styr typen av empiri som skall samlas in, samt hur denna 

skall tolkas. 

3.2 Val av fall

3.2.1 Val av fallföretag

Valet av fallföretag har inte skett slumpmässigt, utan utöver att företaget skulle vara relevant 

för vårt syfte satte vi upp fler kriterier. Det första kriteriet är företagets angreppssätt till 

problemlösning Ett processbaserat tillvägagångssätt till problemlösning innebär att företaget 

har mycket kunskap i rörelse och ett stort behov av att kartlägga sin kunskap för att utnyttja 

den på bästa sätt. Det andra kriteriet var en geografisk närhet vilket underlättade för oss som 

författare. 
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Vi fick kontakt med Canea AB consulting group vilka passade väl in under våra kriterier.

Canea är ett mindre företag med huvudkontor beläget i Stockholm och en liten filial 

Göteborg. Canea är framförallt verksamma inom områdena strategi, organisation, 

effektivisering, projektledning och ledningssystem.

Vi anser att vårt fallföretag är intressant då de har en affärsidé som bygger på att leverera 

konsulttjänster, utbildningar och IT-lösningar. Vi ser hur de skapar utbildningspaket för att 

fylla de kunskapsluckor de finner under sina konsultuppdrag. Med kunskap som de själva 

genererat under sina projekt. 

3.2.1 Val av respondent 

Våra önskemål vid val av respondent var, att denna skulle ha god insyn i företagets 

verksamhet, företagets metoder för problemlösning samt kontinuerligt skriva och använda sig 

av dokumentation i sitt arbete. Ytterligare ett önskemål var att respondenten skulle vara 

inblandade i ett nystartat projekt.

Genom kontakter med Canea blev vi hänvisade till en anställd inom Canea som uppfyllde 

våra kriterier. Johan är anställd som konsult hos Canea och arbetar med konsulttjänster och 

utbildning. Johans specialitet är projektledning vilket han utöver examen från KTH har lagt 

grunden till vid linjeorganisationer i verkstadsindustrin. 

Vi anser att respondenten är en mycket trovärdig källa. Vi upplevde en ärlighet under alla 

genomförda intervjuer. Respondenten har i sina svar påpekat vad som skiljer sig både positivt 

och negativt mellan Canea och arbetsplatser han arbetat på tidigare. Detta ökar vår 

uppfattning av att respondenten kunnat vara självkritisk och kritisk mot Canea vid vissa 

punkter, vilket ökar sannolikheten av att informationen som vi erhållit är sanningsenlig. 

Respondentens bakgrund liknar väldigt mycket de andra anställdas, vilket får oss att tro att 

respondentens uppfattning inte i väsentlig grad kommer att särskilja sig från de andra 

anställda. 
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3.3 Insamlad primärdata

För att samla in primärdata har vi utfört extensiva intervjuer (Bryman & Bell, 2003, s. 119) 

med en anställd hos Canea, två stycken ”face-to-face” och två telefonintervjuer. Anledningen 

till att vi valde extensiva intervjuer som insamlingsmetod var möjligheten som finns att 

anpassa frågorna under intervjuns gång. Om respondenten ger oss information som vi anser är 

relevant men som avviker från ämnet, kan vi spontant spinna vidare på det och anpassa våra

frågor efter vilken information respondentens ger oss. 

En fördel med att intervjua en respondent vid flera till fällen var möjligheten att kontrollera 

om svaren överensstämde från intervjutillfälle till intervjutillfälle. Dessutom erbjöd det oss 

möjligheten att följa med i utvecklingen av ett projekt och ställa frågor om den kunskap som 

respondenten tog till sig under projektets gång. 

Inför varje intervju förbereddes en intervjumall. Karaktären på frågorna genomsyrades av vårt 

teoretiska ramverk och är tänkta att följa den modell som vi presenterade i teoriavsnittet. 

3.3.1 Intervjuernas utförande

Inför varje intervju informerade vi respondenten om temat för intervjun men vi skickade inte

ut våra direkta frågor.  Informationen erbjöd respondenten en möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun men utan att öva in färdiga svar på frågorna. Under intervjuerna hade vi 

inställningen att hålla en hög flexibilitet, med avseende på vilka och i vilken ordning frågorna 

skulles ställas. Vårt mål var att få respondenten att svara fritt och ge utrymme för 

utsvävningar. En förutsättning för att respondenten ska känna sig fri är att han känner tilltro 

till dem som intervjuar. Vi försökte skapa förtroende genom att ge ett professionellt intryck, 

komma i tid, inte avbryta respondenten, diskutera anonymitet med respondenten samt inleda 

med frågor av en enklare karaktär. Fördelen med friheten är att det kan komma fram ny och 

intressant information som frågorna inte hade för avsikt att täcka (Bryman & Bell, 2007, s. 

474). Vår intervjumall påminde oss när respondenten gled för långt ifrån ämnet och då 

försökte vi leda tillbaks informanten på rätt spår. Mallen var också viktig för att se att vi täckt 

alla intervjuområden.

Vid de intervjuer som utfördes på plats med respondenten använde vi oss av 

inspelningsfunktionen på en laptop som dokumentations utrustning. Telefonintervjuerna 
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utfördes över ip-telefoni vilket erbjuder direkt inspelning. Detta informerades respondenten 

om i förväg och godkände. Anledningen till att vi valde denna metod för att dokumentera 

beror mycket på exaktheten men även den enkelhet som inspelning erbjuder. En ytterligare 

fördel med digital inspelning är att det är möjligt att filtrera bort brus. Vi ansåg att alternativet 

till detta, som skulle vara att anteckna svaren på papper, vilket skulle kunna ta mycket 

koncentration från diskussionen. Enligt Bryman och Bell (2003, s. 121) är fördelarna med 

denna form att lagra intervjudata att det är möjligt att dela med sig av den till andra utan den 

tolkning som är förknippad med anteckningar. För att kunna fokusera på ordvalen och skönja 

mönster transkriberade vi intervjuerna i nära samband till intervjun (Bryman & Bell, 2007, s. 

489). 

Den första intervjun inleddes 2008-04-18 i Duvbo, Stockholm varaktighet 90 min. Intervjun 

gjordes i Johans hem en dag då han var ledig från jobbet. Således var det bara vi och han som 

deltog under samtalet. Intervjufrågorna vid första intervjun var av generell karaktär. Vårt mål 

med intervjun var att få en bättre bakgrund till respondenten samt en övergripande bild av 

fallföretaget och kunskapsöverföringen inom företaget. Således behandlades de inledande 

frågorna om Canea som företag2. Frågorna följdes upp med frågor om Johans bakgrund, både 

akademiskt och yrkesmässigt samt hur dessa erfarenheter har påverkat hans roll på Canea.3

Intervjun avslutades med att frågor med mål att beskriv fallföretagets approach till 

problemlösning4 och deras nuvarande hantering av kunskap5.   

Den andra intervjun 2008-05-04 varade 75 min och genomfördes på samma ställe och under 

samma omständigheter som första intervjun. Inför denna intervju var vårt mål med att gå in 

djupare på frågor gällande den rapportering som äger rum efter avslutat konsultuppdrag. 

Tonvikten låg vid kunskapsflödet igenom dokumenten både i skapandet och i användandet av 

dem. Intervjun inleddes med frågor avsedda att testa vår teoretiska modell. Dessa hade för 

avsikt att kartlägga om kunskap överfördes och i så fall vilken karaktär hade den6. Vidare

behandlade vi hur effektiv dokumentationen är som överföringskanal av kunskap. 

Effektiviteten studerades utifrån ett sändare- och mottagarperspektiv. Sändaren motivation till 

                                                
2 Q:1:1-3 (Bilaga 1)
3 Q:1:4-7
4 Q1:8-10
5 Q:1:11-17
6 Q: 2:3, 2:4, 2:8
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att dela med sig mättes med frågor om vilka incitament som fanns för att dokumentera7. 

Värdet av kunskapen mättes med dess exakthet och efterfrågan8. Mottagarens motivation9 att 

ta till sig kunskapen mättes med hur lätt det var att finna rätt dokument samt den vinning 

användandet av dokument kan ge respondenten. För att få indikationer om förmågan att 

absorbera kunskapen mätte vi hur väl den specifika situation som rådde vid skapande av 

rapporten framkommer i rapporten10. Kontinuerligt under intervjun bad vi respondenten att 

exemplifiera med tidigare och nuvarande projekt.

Tredje intervjun genomfördes 2008-05-14 och pågick i 35 min i form av en telefonintervju 

och var i kompletterande syfte. Mätandet av mottagarens förmåga att absorbera kunskap 

kompletterades med en fråga11 om det gemensamma språket som finns mellan Caneas 

anställda. Intervjuns primära mål var dock att undersöka den problematik som finns 

förknippad med dokumentation som kunskapsöverföringskanal12.

Den avslutande telefonintervjun 2008-06-02 höll på i 20 min. Här följde vi upp det projekt 

som respondent var inblandad i vid andra intervjun. Syftet var att undersöka den kunskap 

respondenten absorberat13 under det projekt som han precis påbörjats vid intervju två. Och 

försöka filtrera ut i vilken grad kunskapen kommer från användandet av gamla fall. 

  

3.4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet

För att försäkra oss om at vi har skildrat respondentens uppfattning om fallföretaget på ett 

korrektsätt har vi följt upp intervjuerna med respondent och konfirmerat respondentens 

historia (Bryman & Bell, 2007 s. 411). En nackdel med vår studie är att vi bara har en 

respondent det innebär att vi bara får en individs syn på fallföretaget. Vilket medför att en 

triangulering av den specifika kontexten inte är möjlig. 

Fördelen med ett fallföretag är att vi kan gå in på djupet. Nackdelen är en låg grad av 

generalisering till andra företag. För att öka trovärdigheten har vi lagt stor vikt vid att beskriva 

                                                
7 Q: 2:4 (Bilaga 1)
8 Q: 2:5, 2:6
9 Q: 2:2, 2:7
10 Q: 2:9
11 Q: 3:1
12 Q: 3:2, 3:3
13 Q: 2:8, 4:1, 4:2
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fallföretaget och dess karakteristika (Bryman & Bell, 2007 s. 413). Detta så att läsaren själv 

får avgöra om studiens slutsatser går att överföra på ett liknande företag. 

Det finns en svårighet med att återupprepa kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2007, s. 410). 

För att göra det möjligt att återupprepa genomförandet av denna studie har vi varit noga med 

att beskriva hur den genomfördes. Vi har på ett noggrant sätt beskrivit vilka omständigheter 

som rådde i samband med intervjuerna samt hur vi tolkat den data som kom fram.

I en studie med syfte att skildra en process är det viktigt med objektivitet både vad gäller 

insamlandet och tolkandet av data (Bryman & Bell, 2007, s. 410). Fullständig objektivitet är 

något vi strävar efter men inget som är helt realistiskt. Vi anser att det sätt vi behandlat 

respondenten och hur vi skött intervjuerna har minimerat den mån i vilken data påverkas av 

oss. I tolkningsprocessen så har vi som författare initialt tolkat materialet var och en för sig 

och därefter lyft fram de punkter som vi enats om.  

Som tidigare nämnts finns det en bristande tillförlitlighet i vår studie i och med att vi endast 

intervjuat en respondent (Bryman & Bell, 2007, s. 414). Det är inte dokumenterandet av 

kunskapsöverföringen som process som blir lidande av endast en åsikt. Om det är något som 

blir lidande är det, det uppfattade värdet av dokumentation som kanal för kunskapsöverföring. 

Det är möjligt att vår respondents har en naturlig fallenhet att ta till sig dokumenterad kunskap 

som särskiljer sig från andra anställda på fallföretaget.
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4. Empiri

Empirin som presenteras grundar sig i fyra intervjuer med Johan. Vi inleder kapitlet med att 

presentera Canea som företag, deras personal samt företagets tillvägagångssätt vid 

konsultuppdrag. Det åtföljs av kunskapsöverföring inom Canea med betoning på 

dokumentationen. Först hur kunskap dokumenteras sedan en beskrivning av hur den lagras. 

Kapitlet avslutas med hur konsulter använder sig av slutrapporter för att lösa nya uppdrag. 

4.1 En presentation av Canea 

4.1.1 Canea som företag

Canea är ett mindre företag med ca 35 anställda som beskriver sig själv som ett ledande 

kunskapsföretag som levererar konsulttjänster, utbildningar och IT-lösningar. Konsulttjänster 

ges inom områdena strategi, organisation & effektivisering, projektledning samt 

ledningssystem. Caneas konsulter erbjuder tjänster för koncept, planering, utveckling, 

förändring och implementering. Utbildningarna och IT-lösningarna består av färdiga 

produkter som kan anpassas efter klientens specifika önskemål. 

4.1.2 Personalen

Via sin webbsida (Canea, 2008) presenterar sig Canea som ett kunskapsföretag med anställda 

som är mycket välutbildade. En genomgång av deras anställda visar att de flesta har 

dubbelexamen oftast med en civilingenjörsutbildning som grund, påbyggd med en 

ekonomiutbildning. Det finns en ömsesidig respekt mellan de anställda där alla inser att de är 

en kugge i företag och alla har tänkvärda idéer och viktig kunskap att komma med. 

Med undantag för ett fåtal så har de flesta som arbetar hos Canea dessutom ett bagage fullt 

med erfarenheter från arbeten inom olika branscher. Johan har exempelvis mångårig 

erfarenhet som projektledare inom tillverkningsindustrin. Andra anställda har andra 

erfarenheter exempelvis av miljöcertifiering, programmering och produktutveckling. Att de 

anställda har bakgrund från olika roller inom olika branscher gör det möjlig för Canea att 

komponera arbetslag som kan erbjuda spetskompetens inom en rad olika områden. 
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4.1.3 Hur Canea går tillväga vid konsultverksamhet

Canea beskriver det själv som att det finns inga typiska Canea-uppdrag men att flera faser och 

metoder är återkommande. Uppdragen börjar med en situationsanalys som kartlägger 

klientens verksamhet och ger en grund för det fortsatta arbetet. Det fortsatta arbetet sker 

vanligtvis i en grupp med deltagare från klienten och Canea. Arbetet delas upp i delmål med 

regelbundna avstämningar. Målet är att hitta en lösning till det problem som den inledande 

situationsanalysen pekade på. 

4.2 Kunskapsöverföring inom Canea

Det finns en del direkta och indirekta drivkrafter för kunskapsspridning inom Canea. Kunskap 

spelar en stor roll för de anställds utveckling inom Canea. Ens lön är direkt kopplad till den 

kunskapsnivå som individen besitter. Men det finns även indirekta anledningar exempelvis så 

sprider en projektledare gärna sin kunskap till de med mindre kunskap för att själv komma 

undan med en mindre arbetsbörda. 

Det primära verktyget för kunskapsöverföring är de internutbildningar som kontinuerligt hålls 

inom Canea. Dessa är avsedda för alla i personalstyrkan och ger möjligheten att bredda sin 

kunskap. Utbildningarna är strukturerade som seminarier, där deltagarna uppmanas att aktivt 

delta och sprida sina egna erfarenheter. Internutbildningar är inte obligatoriska för personalen 

att delta i, men alla uppmanas att göra det. Kunskapsöverföring sker även i de möten som 

hålls på arbetsplatsen. Dessa möten kan både vara formella eller informella, där formella 

möten hålls mellan eller inom arbetsgrupper och informella möten kan exemplifieras som 

småprat i fikarummet. Gemensamt för dessa möten är att de innefattar diskussioner där 

medlemmarna ges möjlighet att dela med sig av och ta till sig erfarenheter. Ytterligare en 

kanal för kunskapsöverföring är dokumentation vilket presenteras mer nedan.

4.2.1 Dokumenterandet av avslutade projekt

När en arbetsgrupp från Canea arbetar med ett konsultuppdrag och uppdraget befinner sig i ett 

avslutande skede, skrivs alltid en dokumentation om uppdraget. Rapporten skrivs av 

projektledaren och är en sorts summering av Caneas interaktion med klienten. Rapporten 

struktureras som en akademisk skolrapport. Den redogör för de problem som funnits hos 
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klienten, syftet med Caneas arbetsinsats, vilka arbetsmetoder som använts för att lösa 

problemet, lösningen till problemet samt handlingsplan för lösning. Dokumentationen 

godkänns av den person som ansvarar för verksamhetsområdet gällande det specifika fallet.

Rapporten används främst mot kunden, men den ingår även i en annan process, nämligen att 

användas som en del av Caneas rutiner för bibehålla och sprida kunskap. 

Dokumentationsprocessen inom Canea är att det är exakt samma rapport som ges till kunden 

som lagras ner i metodbiblioteket. Det finns inget utrymme vare sig vad gäller tid eller 

kostnad för att göra ytterligare interna kommentarer till uppdraget och slutrapporten. I det här 

läget har också vanligtvis de som varit med på uppdraget gått vidare till nya spännande 

uppdrag, det gör att tillgängligheten till dessa personer minskar. Det upplevs som mer 

utmanande att jobba med nya uppdrag än att dokumentera det gamla uppdraget.

4.3.2 Den dokumentation som finns i metodbiblioteket

Metodbiblioteket en del av organisationens kollektiva kunskap och är den databas där 

dokumentationen lagras. Databasen är enligt Canea kärnan i deras kunskapshantering.

Grunden till databasen är inhämtad information från akademisk litteratur, konkurrenter, 

kunder men framförallt information om tidigare uppdrag och erfarenheter.

Databasen innehåller:

 Policys

 Metodmallar

 Intervjumallar

 Underlag för undervisning

 Avslutade uppdrag   

Policys ger konsulten riktlinjer för hur denna ska agera och bete sig i olika situationer. 

Respondenten betonar vikten av att inge förtroende som management konsult och dessa 

policys vägleder konsulten i konsten att bygga förtroende.  

Metodmallarna beskriver hur en konsult ska gå till väga för att möta olika situationer som kan 

uppstå i arbetet som konsult. Det är standard att i början av uppdraget göra en situationsanalys 

av företaget, analysen görs för att samla in all relevant information som konsulterna behöver 
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för att gå vidare med sitt arbete. När de samlar in information använder de sig bl.a. av 

intervjumallar. 

Frågorna i intervjumallarna skiljer sig beroende på vilken bransch de är riktade mot, vem hos

uppdragsgivaren som intervjuas samt vilken fas i arbetet konsulten befinner sig

I metodbiblioteket lagras underlag för de utbildningar som Canea håller. Till varje 

utbildningspaket finns det kursupplägg, kursinnehåll, och diskussionsunderlag tillgängligt. 

I samband med att slutrapporten godkänns lagras den ner bland avslutade uppdrag och finns 

tillgänglig för övriga på företaget.

För att hantera metodbiblioteket har Canea en administratör, han har inte till uppgift att 

hantera kunskap, utan hans arbetsuppgifter är att katalogisera fallen och utarbeta rutiner för att 

söka informationen på intranätet. I underhållet ingår också att rensa ut äldre modeller ur 

databasen när de blir ersatta med nya.

4.3.3 Hur en konsult använder sig av metodbiblioteket för att lösa nya 

fall.

När en konsult börjar på Canea använder han/hon sig mycket av metodbiblioteket och 

studerar metodiken och gamla fall. Det är ett sätt för dem att lära sig bemästra Caneas 

metodik och se hur den används i praktiken. När metodiken sitter fortsätter konsulterna att 

använda sig av biblioteket men då är det resultatet som är mest intressant. Att återanvända 

resonemang och till viss del resultat är en viktig del av management konsulternas arbete. För 

att få tips om vilka rapporter som är relevanta går de i första hand till kollegor och i andra 

hand söker de själv i biblioteket. Under de senaste åren har metodbiblioteket utvecklats. Ett 

nytt användargränssnitt och möjligheten att söka på nyckelord har effektiviserat användning 

av databasen. 

Det finns dock begränsningar i hur stor utsträckning dokumentation kan användas för att 

angripandet nya fall. Kundernas behov och Caneas metoder förändras med tiden, vilket 

resulterar i att innehållet i äldre dokument inte alltid har samma relevans som i 

nydokumenterade fall.  Ett annat problem är att ”varje uppdrag är unikt”, det gör att det kan 
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vara svårt för att göra generaliseringar från gamla uppdrag och att hitta det som kan vara till 

nytta i just det aktuella fallet. Respondenten uttrycker det som att där är lättare att återanvända 

kunskap från ett projekt där det finns ett mätbart resultat än ett projekt som hanterar 

verksamhetsutveckling. 

5. Analys

Analysen tar sin utgångspunkt i den teoretiska modell som presenterades i avsnitt 2.4. 

5.1 Så flödar kunskapen från individuell till kollektiv och åter till 

individuell igen

Den individuella kunskapen utgörs av, de anställdas akademiska bakgrund och deras tidigare 

erfarenheter som tillsammans med de metoder de inhämtar från metodbiblioteket formar 

individernas explicita kunskap. Johan menar att personalens likformighet bidrar till ökad 

förståelse. Vilket går i linje med Schein (1996) som menar att ett gemensamt språk underlättar 

kunskapsöverföring. De anställdas erfarenheter från tidigare arbetsplatser erbjuder dem en 

möjlighet att veta vad som kommer att fungera i praktiken. Vilket kan sägas utgöra den tysta 

kunskapen som beskrivs av Nonaka och Takeuchi (1995). Lam (2000) beskriver tyst kunskap 

som kunskap som förvärvas genom erfarenheter. 

Konsultens tysta kunskap ökas och breddas av de erfarenheter som denne tagit till sig i de 

uppdrag inom Canea som individen medverkat till att lösa. För konsulten som individ är detta 

av betydelse då det inom Canea kan utläsas att ett av incitamenten till befordran återfinns i 

ökad kunskap hos individen. Dessutom finns det inom varje verksamhetsområde en ansvarig 

och det är vanligtvis den med inom området mest erfarenhet (kunskap). 

Utifrån gruppmedlemmarnas individuella kunskap skrivs den rapport som delges kunden. I 

och med att det är samma rapport som skrivs till kunden som lagras internt på Canea ges inte 

konsulten någon möjlighet att spegla sina erfarenheter av projektet i rapporten. Dixon (2000) 

menar att reflektion är första steget till kunskapsöverföring. I Caneas fall är det endast 

konsultens slutsatser och rekommendationer till kunden som presenteras. Å andra sidan så 

bygger projektets slutsatser på konsultens resonemang och tolkning av den explicita 

kunskapen de hämtat från Caneas metodbibliotek samt konsultens egna erfarenheter (sin tysta 
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kunskap). Vilket implicerar att en del av konsultens tysta kunskap förmedlas i den skriftliga 

rapporten. Ett resonemang som stödjer vår teoriska modell, se figur 1. Pil A.  

Metodbiblioteket har växt fram med tiden och återger avslutade uppdrag samt de färdiga 

metoder, rutiner och procedurer för problemlösning som utgör Caneas samlade kunnande. 

Enligt teorin följer explicit kunskap med vid dokumentation av avslutade uppdrag och enligt 

tidigare resonemang formaliseras delar av individernas tysta kunskap i dessa dokument. Med 

det resonemanget flödar det in både tyst och explicit kunskap in i databasen vilket implicerar 

att den kollektiva lagrade kunskapen ökar med varje dokument. 

Internt så används slutrapporterna på två sätt, båda avsedda för att överföra kunskap. 

Nyanställda läser ofta slutrapporter tillsammans med motsvarande metodmall, för att se hur 

metodmallen har använts i uppdraget men även hur uppdraget har slutförts. I denna process 

kombinerar information från olika källor om samma metod. När de anställde värderar och 

tolkar informationen påbörjas processen med att omvandla den till förståelse, Choo (2003) 

skulle beskriva det som om att den anställde var i inledningsfasen av att forma sin kunskap.

För de anställda som är mer erfarna och redan har förståelse för metodiken flyttar fokus till 

resultaten i slutrapporterna. Utifrån resultaten kan den anställde göra sig en bild av det 

sammanhang som rådde i första läget och reflektera över det resonemang som användes för 

att lösa problemet. Det är i det här läget överföringen av den tysta kunskapen påbörjas. Detta 

representeras av Figur 1. Pil B i vår modell. 

5.2 Erbjuder dokumentation tillfredställande kunskapsdelning?

För att beskriva dokumentationens lämplighet som verktyg för kunskapsöverföring förs en 

diskussionen utefter de fem faktorer som påverkar kunskapsflödet. Faktorerna är värdet av 

sändarens kunskap, sändarens motivation till att sprida kunskap, mottagarens motivation att ta 

till sig kunskap, mottagarens förmåga att absorbera kunskapen samt kvalitén och 

tillgängligheten i distributionskanalen. För mer detaljerad presentation se kapitel 2.3.

Diskussion av sändarperspektivet

Rapporternas framtida värde kan vara svårt att förutsäga. Kunskapen är en färskvara det är 

svårt att veta vilka tjänster som kommer att efterfrågas i framtiden samt även vilken 

generaliserbarhet den har kan vara svårt att bedöma i skrivandets stund. Samtidigt så finns det 
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en klar efterfrågan på rapporterna, och kostnaderna för att lagra dem i dess nuvarande form är 

nästintill obefintlig. Ställs värdet mot kostnaden så kommer det förväntade värdet av 

kunskapen överstiga kostnaden. 

Inom Canea finns det inga monetära belöningar för att delge sin kunskap via slutrapporten. 

Respondenten menar att det inte behövs direkta monetära belöningar. Han beskriver istället att 

de anställda har mentaliteten att ju bättre det går för företaget desto bättre går det för mig. 

Enligt teorin kan kunskapsbärare vara tveksamma till att sprida sin kunskap för att behålla sin 

maktposition inom företaget. I Canea är det tvärtom, projektledarna delar gärna med sig av sin 

kunskap, vilket för dem även är ett sätt att minskar sin egen arbetsbörda. 

Diskussion av mottagarperspektivet

Motivationen att ta till sig informationen i rapporterna är hög, de kan bespara konsulten 

dyrbar tid. Dessutom är individens lön beroende på dess kunskapsnivå, ju mer individen lär 

sig desto lättare kommer individen ha att certifiera sig för nästa nivå. Szulanski (2000) menar 

att individer kan motsätta sig kunskap som skapats av andra. Canea är ett litet företag där det 

finns ett ömsesidigt förtroende för varandra och där rapporterna väljs efter innehåll inte 

utifrån vem som skrivit den.

Att konsulterna kan anses stöpta i samma form och har ett gemensamt språk underlättar för 

mottagaren att absorbera informationen som finns i rapporten och tillviss del återskapa den 

kunskap som användes för att lösa problemet. Vilket exemplifieras i hur de nyanställd

använde dokument från avslutade fall för att öka sin förståelse av metodikens användning i 

praktiken.

Som nämnts i teorin är det viktigt att ha tidigare kunskaper i det relevanta ämnet för att kunna 

absorbera ny kunskap. Inom Canea är konsulterna verksamma inom ett verksamhetsområde. 

Av det följer att när de läser en rapport så behandlar den vanligtvis deras verksamhetsområde 

och på så sätt så delar de kunskapsbas med den som skrivit rapporten. Med följd att 

kunskapsöverföringen blir effektivare. 

Metodbiblioteket som distributionskanal

Med användandet av Alavi och Leidner (2001) klassificering kan metodbiblioteket beskrivas 

som en opersonlig formell kanal. Formaliteten styrks av att Canea låter säkerställa 
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informationens validitet genom att låta den med mest kunskap inom området kontrollera 

rapporten. Att metodbiblioteket tar sig form som en elektronisk källa tillgänglig för Caneas 

personal var de än befinner sig visar på att kanalen är att ses som en opersonlig kanal.

Kvalitén på den inhämtade kunskapen kan bli lidande av att det inte finns någon möjlighet för 

mottagaren att föra en diskussion med sändaren. Å andra sidan finns det möjligheter för 

läsaren att ta direkt kontakt med den som skrev rapporten i förstaläget.

Analysen pekar mot att dokumentation kan verka som en effektiv källa för 

kunskapsöverföring. Något som stöds av vår respondent som menar att en utökning av 

dokumentationsprocessen skulle kunna bidra till ökat utbyte av dokumentationen. Utökningen 

i sig behöver inte vara någon stor aktivitet, det räcker med ett par timmars kick-out som leder 

fram till någon/några sidor text. Det viktigaste är att projektgruppens erfarenheter speglas i 

rapporten, vad som gått rätt och vad som gått fel. 

Trots möjligheterna och respondentens insikt att en utökad dokumentation skulle gynna 

kunskapsspridning så har Canea inga rutiner för utökad dokumentation i samband med 

avslutade projekt. Utifrån den teoriska ramen har sex anledningar till varför Canea inte 

dokumenterar i en större utsträckning identifierats. 

 Tidskrävande: Det tar tid att reflektera över och skriva ner sina erfarenheter. I 

dagsläget finns det oftast ingen tid över mellan uppdragen. När ett uppdrag börjar 

närma sig sitt slut försvinner de övriga medlemmarna i projektgruppen iväg till andra 

projekt och projektledaren finns ensam kvar för att presentera lösningen till kunden. 

Vilket innebär att när det vore lägligt med en kick-out så är alla utom projektledaren 

redan involverade i nya uppdrag. 

 Organisatoriskt incitament: Canea tar bara betalt för det uppdrag de gör mot kunden, 

vilket inte inkluderar dokumentation av Caneas egna interna erfarenheter av

uppdraget.  Ledningen har heller inte avsatt medel för att göra detta.

 Motivationsproblem: Det är svårt att motivera sig till att arbeta med gamla projekt när 

nya och spännande projekt väntar, det är helt enkelt trist att jobba med gamla uppdrag 

som inte känns aktuella. 
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 Litet företag: Att Canea är ett litet företag med så pass få personer som arbetar nära 

varandra gör också att en specifikt intern dokumentation kan kännas onödigt. Om 

någon vill veta mer än vad som står i slutrapporten så kan man på ett enkelt sätt få mer 

detaljerad information från den som skrivit rapporten genom att bara gå och fråga 

honom. Förutsatt att personen fortfarande är verksam i företaget.

 Färskvara: Metoder och verktyg för hur de utför sina konsultjobb är hos Canea under 

konstant förändring. Förändringarna gör att dokumentationen endast kan användas en 

kort tid innan den blir inaktuell och det gör den till färskvara. Fenomenet med 

management trender bland den typen av företag är något som ständigt utvecklas, detta 

innebär ytterligare svårigheter för användaren att få fram relevant information ur

dokumentationen.  

 Applicerbarheter: Inga uppdrag är exakt identiska. Stora delar av de uppdrag Canea 

åtar sig är så kallade mjuka projekt, resultaten från den typen av projekt är svåra att 

definiera och att generalisera, varför återanvändbarheten minskar.

6. Slutsatser

Vi har sett att fallföretaget använder sig av flera kanaler för kunskapsöverföring där 

dokumentation från avslutade projekt är det tydligaste redskapet för att överföra kunskap från 

en projektgrupp till en annan. Av vår analys har vi kunnat dra slutsatsen att flödet av kunskap 

kopplad till dokumentation av avslutade fall kan beskrivas med den modell som vi 

presenterade i slutet av teoriavsnittet. Vi har framförallt funnit att det sprids explicit kunskap 

men vi har även funnit tendenser som tyder på att tyst kunskap överförs framförallt när 

mottagaren reflekterar över rapporten och den specifika situation som rådde vid dess 

skapande. Vad gäller effektiviteten i kunskapsöverföringen kan vi dra följande slutsatser. 

Dokumentationen från avslutade fall har en avsändare i den som skrivit rapportern men ingen 

direkt mottagare. Sändaren och mottagaren är alltså frikopplade från varandra. Vilket i vårt 

fall innebär att den kunskap som dokumenteras är helt oberoende av mottagaren. Med andra 

ord skiljer sig kunskapens värde för olika mottagare och olika mottagare har mer eller mindre 

motivation att ta till sig kunskapen. Följaktligen är det svårt att beräkna det framtida värdet av 

det kunskapskapital som byggts upp i ett projekt. Enligt vår teoretiska modell avgörs 
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effektiviteten av den svagaste punkten i kunskapsflödet, vilket i vårt fall får sägas vara värdet 

av den framtida kunskapen.

Det som framförallt särskiljer dokumentationen från personliga möten är att dokumentationen 

kan spridas över tid och rum. I ett mindre företag som Canea med endast två kontor är den

rumsliga dimensionen av mindre betydelse. Huruvida tidsdimensionen har betydelse är 

svårare att säga, kunskap från ett projekt kan i vissa fall återanvändas flera gånger om. I andra 

fall blir kunskapen på grund av management trender snabbt utraderad. Det är viktigt att 

påminna om att projektets karaktär även den inverkar på återanvändningen. Det är lättare att 

återanvända kunskap från ett projekt med ett mätbart resultat än ett projekt med omätbart 

resultat. 

Vi har kommit fram till att rapport från avslutade fall används har en betydande roll i 

nyanställdas upplärningsprocess. Där de får stå modell för hur metodiken används i praktiken. 

Via den exemplifiering rapporterna erbjuder ökar de nyanställdas förståelse för metodiken. 

Den främsta fördelen är att den nyanställda kan göra detta moment på egen hand utan direkt 

övervakning. 

6.1 Råd till praktiker

Canea utnyttjade inte flödet till fullo, vilket vi fann sex anledningar till. Vi har härlett 

ursprunget till anledningarna för att komma åt påverkbarheten. Vi kategoriserade ursprunget 

som antingen i organisationen, kunskapens karaktär eller personalen. Under organisationen 

hamnar tidskrävande och organisatoriska incitament. De anledningarna är kopplade till

lednings prioriteringar, ledningen anser inte att det är värt att lägga den kostnad som behövs 

för att modifiera dokumentationen. Till kunskapens karaktär kan färskvara samt 

applicerbarheten härledas. Kunskapen från ett projekt är inte nödvändigtvis relevant för 

framtida projekt. Till personalen kopplas att Canea är ett litet företag, där de anställda utan 

problem kan vända sig till sina kollegor för att diskutera ett gammalt fall. Samt att de 

anställda ser det som trist att fortsätta arbeta med ett projekt som gentemot kunden är avslutat. 

Företagsledning kan inte påverka kunskapens karaktär men de kan påverka organisationen 

samt personalen. Vi tror att det enklaste sättet att underlätta för att utökade dokumentationen

är genom förändringar i organisationen. En styrelse kan ta strategiska beslut för att påverka de 

anledningar som har sitt ursprung i organisationen. De kan exempelvis avsätta medel för en 
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utökad dokumentation eller de kan ändra rutiner i ett försök att få in dokumentationsprocessen 

som en del i organisationskulturen. Det är troligt att förändringar som påverkar de anledningar 

som har sitt ursprung i organisationen dessutom eliminerar de anledningar som är kopplade 

till personalen.

6.2 Studiens begränsningar och vidare forskning

I och med att vi endast undersökt ett företag är generaliserbarheten av våra resultat är låg. 

Slutsatserna kan ge indikationer om hur dokumentationen kan användas som 

kunskapsöverföringskanal i konsultföretag med samma karakteristika som Canea. Där vi 

finner det gemensamma språket samt en utarbetad databas som nyckelkarakteristiska. Men för 

att kunna dra mer generella slutsatser skulle det behöva göras fler undersökningar med samma 

syfte som vårt. Ett förslag vore att göra dem kvantitativa och undersöka den upplevda 

betydelsen av dokumentation. Alternativt göra en longitudinell studie där både sändaren och 

mottagaren studeras. 

Studien har endast undersökt skriftlig dokumentation i form av rapporter, det finns även andra 

sätt att dokumentera erfarenheter från ett projekt exempelvis videklipp eller skriftligt i 

communities. En fortsatt studie skulle kunna jämföra vilket sätt att dokumentera som är mest 

resurseffektivt. 

Det vore intressant att föra en studie mot ett företag som utökat sin dokumentation i syfte att 

undersöka hur effektiviteten i kunskapsöverföringen har påverkats. Det vore även intressant 

att se hur personalen reagerar om ledningen tar strategiska beslut med syfte att göra 

dokumentationen det primära verktyget för kunskapsöverföring. 
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8. Bilaga 1: Intervjuguide

Intervju 1

Frågor om Canea som företag.

1:1. Vilka arbetar på Canea?

1:2. Vilka anställer Canea?

1:3. Hur skiljer sig Caneas olika verksamhets områden från varandra?

Frågor om respondenten.

1:4. Vad är din roll på Canea?

1:5. Hur länge har du arbetat på Canea?

1:6. Hur ser din akademiska bakgrund ut?

1:7. Vart arbetade du med innan du blev anställd av Canea?

Frågor om management konsult delen av Canea.

1:8. Hur går Canea tillväga vid konsultation? Beskriv arbetsprocessen.

1:9. Hur utformas arbetslagen för att ta itu med ett nytt uppdrag?

1:10. Vart sker arbetet hos kunden eller på Caneas kontor?

Frågor om hantering av kunskap inom Canea.

1:11. Hur arbetar Canea med bevarandet av kunskap? 

1:12. Vem är ansvarig för att hantera kunskap inom Canea?

1:13. Hur och var lagras Caneas kunskap? ? 

1:14. Hur arbetar Canea med att sprida kunskap inom Canea?

1:15. Hur håller du dig uppdaterad om de senaste teknikerna och metoderna?

1:16. Har du haft en möjlighet att förmedla den kunskap som du hade med dig in i

företaget?  Har företaget absorberat den? Om ja, hur har de absorberat den? 

1:17. Främjar kontorsmiljön spridning av kunskap?

Intervju 2

Frågor om Caneas dokumentation.

2:1. Vad innehåller Caneas metodbibliotek?

2:2. Hur katalogiseras dokumenten i metodbiblioteket?
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2:3. Den dokumentation som skrivs när ett uppdrag avslutas vem skriver den? Och 

vad innehåller den?

2:4. Hur stimuleras de anställda att dokumentera sina upptäckter?

2:5. Görs det någon kontroll av informationen som går in i metodbiblioteket och vem 

kontrollerar den?

2:6. Hur vanligt är det att du använder dokumentationen som hjälpredskap?

2:7. Vad letar du efter när man kollar på dokumentation från avslutade uppdrag och 

när är det nyttigt att göra detta?

2:8. Om du hämtar information från gamla fall hur sammanställer och reflekterar du 

över den? 

2:9. I rapporten, hur väl beskrivs de omständigheter som rådde vid lösandet av det 

problem rapporten behandlade?

Intervju 3

3:1. Hur anser du att de anställda kan anses stöpta i samma form dvs. har en 

civilingenjörsexamen påbyggde med ekonomi, påverkar arbetet på Canea? 

3:2. Anser du att Caneas dokumentation är tillräcklig? Om ja: Vad anser du vara 

anledningen till att ni in dokumenterar mer än ni gör?

3:3. Finns det några problem i samband med skapandet eller användandet av 

dokumentet?

Intervju 4

4:1. Inför det här projektet hur mycket tid spenderade du med att studera tidigare 

rapporter?

4:2. Hur mycket av det du lärt dig under projektet, har du lärt dig från dokumenterade 

fall?


