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Sammandrag 

Arbetet undersöker kunskapsöverföring mellan projekt inom företag med enbart 

projektbaserad verksamhet. Forskningen grundar sig i fem fallstudier genomförda på svenska 

applikationsföretag. För att identifiera samband mellan företagsstorlek och 

kunskapsöverföring valdes företagen utifrån antal anställda. De studerade företagen har 

mellan två och tvåhundra medarbetare. Med hjälp av det teoretiska ramverk som presenteras, 

identifieras tre stycken centrala faktorer som påverkar kunskapsöverföring mellan projekt. 

Dessa är (1) tillvaratagande av kunskap, (2) val av kommunikationskanaler samt (3) hinder 

vid kunskapsöverföring. Resultatet visar att det existerar ett samband mellan företagets storlek 

och hantering av kunskapsöverföring utifrån de tre nämnda faktorerna. Utöver företagets 

storlek, uppmärksammas även att organisationsstrukturen är något som påverkar 

kunskapsöverföring. Sambandet som studien upplyser om är att mer fokus och resurser riktas 

mot tillvaratagande av kunskap och kommunikationskanaler i takt med en ökad 

företagsstorlek. Uppsatsen visar även att en ökning av de två nämnda faktorerna leder till fler 

hinder vid kunskapsöverföring mellan projekt. Det visar sig även att de två största företagen 

använder samma kommunikationskanaler. Däremot identifieras ett större antal hinder i det 

stora företaget, vilket grundar sig i flera medarbetare och en mer komplex 

organisationsstruktur. 
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1. Inledning 

Globalisering tillsammans med högre konsumentkrav har lett till större konkurrens för företag 

på en allt osäkrare marknad. Detta ökar pressen på företag att vara anpassningsbara för att 

överleva. Den ökade konkurrensen innebär att effektiviseringar och förbättringar blivit allt 

mer betydelsefulla och nödvändiga för företagens överlevnad. (Tonnequist, 2014, s.19) En 

arbetsform som blivit allt vanligare är projekt, då denna motverkar och tar hänsyn till de 

marknadsförändringar som presenterats. Projekt skiljer sig från andra arbetsformer genom att 

de är specialanpassade för varje unik situation. Detta innebär att projekt inte är en 

återupprepning av något som gjorts tidigare. (Antvik & Sjöholm, 2012, s.9-10) Vidare är 

projekt även tids- och resursbegränsade (Ibid, s.10) samtidigt medför den lägre kostnader och 

risker i förhållande till andra arbetssätt (Tonnequist, 2014 s.19). I praktiken innebär 

begränsningarna enkla och tydliga mål för projektmedarbetarna att sträva mot och är en av de 

främsta fördelarna med arbetsformen. Projekt är i vidare bemärkelse temporära, eftersom 

projekt enbart existerar tills dess att syftet är uppnått. (Antvik & Sjöholm, 2012, s.9-10) 

Under projekt berikas individerna av erfarenheter och likaså uppkommer ett organisatoriskt 

lärande (Ibid, s.153-154). Ett tillvägagångssätt för att förbättra och effektivisera verksamheten 

är följaktligen att utnyttja den kunskap som skapats inom företaget (Nonaka, 1991, s.96-99). 

 

Den kunskap som individer och företaget berikats med under projekt skall, för att uppnå 

förbättring och effektivisering, överföras från tidigare projekt till efterföljande projekt. 

Kunskapsöverföring sker via kommunikation och Shannon och Weaver (1963, org: 1949) 

beskriver i deras kommunikationsmodell hur sändaren av ett meddelande väljer ut 

meddelandet från en informationskälla och därefter överför det via en kommunikationskanal. 

I modellen poängteras även brus som ett hinder och kan därmed påverka kommunikationen 

och indirekt kunskapsöverföringen negativt. Vad som är viktigt vid kunskapsöverföring 

mellan projekt inom företag är att berika informationskällan genom att ha ett effektivt 

tillvägagångssätt för att tillvarata kunskap. Det är även viktigt att välja lämpliga 

kommunikationskanaler samt motverka hinder.  

 

När det kommer till kunskapsöverföring mellan projekt är det viktigt att hitta de aspekter där 

projekten liknar varandra för att kunskapsöverföring skall vara möjlig (Antvik & Sjöholm, 

2012, s.10). Det finns mycket forskning som rör projekt, denna är dock begränsad när det 
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kommer till avslutningsfasen av projekt (Havila & Salmi, 2009, s.xii-xiii). Tillvaratagande av 

kunskap är någonting som sker i slutet av ett projekt och det är ett viktigt område för företag 

(Antvik & Sjöholm 2012, s.153-154; Tonnequist, 2014, s.320). Antvik & Sjöholm beskriver 

att denna process även är svårhanterlig för företag. De rekommenderar att medarbetarna i 

avslutningsfasen av projekt skall få möjlighet att reflektera över vad de lärt sig under 

projektets gång. Vidare beskriver de att förbättringar och lärdomar ska identifieras och 

nedtecknas i projektets slutrapport. Tanken är att denna kunskap skall användas inom framtida 

projekt och på så vis effektivisera kommande projekt (Tonnequist, 2014, s.320).  

 

Kunskapsöverföring sker genom kommunikation via kommunikationskanaler (Nonaka, 1991, 

s.96-99) vilka utgörs av bland annat face-to-face, telefon, chatt och mejl (Sjöqvist, 2011, s.6). 

Daft & Lengel (1983, s.8-9) beskriver att kommunikationskanaler har olika 

informationsrikedom, där face-to-face rankas högst. När telefon används försvinner 

möjligheten att avläsa visuella ledtrådar och via mejl och andra skriftliga 

kommunikationskanaler går det inte att avläsa auditiva ledtrådar. Dessutom blir processen för 

feedback naturlig via röstbaserad kommunikation i jämförelse med skriftliga 

kommunikationskanaler. (Daft & Lengel 1983, s.8-9; Sjöqvist, 2011, s.6) Med detta sagt kan 

det antas att företag alltid använder den kommunikationskanal med högst 

informationsrikedom, men all kommunikation är förenad med kostnader. Resekostnader och 

tidsåtgången relaterat till kommunikationskanalerna betraktas som kostnader och därmed blir 

valet av kommunikationskanal en balansgång mellan informationsrikedom och omkostnader. 

(Hansen, Nohria & Tierney, 1999, s.113)  

 

I kommunikationsmodellen som Shannon och Weaver (1963) presenterat påvisas att brus 

förekommer när ett meddelande överförs via en kommunikationskanal. I vidare perspektiv 

finns även andra hinder som kan försvåra processen för kunskapsöverföring. Exempelvis 

tolkar varje individ meddelanden utifrån dennes tidigare erfarenheter, vilket kan få till följd 

att två medarbetar tolkar samma meddelande olika. Om en individ tolkar ett meddelande 

felaktigt och i sin tur överför det till andra, kommer följaktligen fler personer ta del av det 

felaktigt tolkade meddelandet. (Rayudu, 2010, s.56-57, 60-61)  

 

Vidare pekar forskningen kring kunskapsöverföring mellan projekt på att det finns flera sätt 

att ta tillvara på kunskap. Forskningen pekar även på att det inte alltid är fördelaktigt att bara 

ägna sig åt ett av dessa, istället är diversifiering att föredra. (Newell et.al, 2006 s.183) Dessa 
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studier bygger på fall från företag som har löpande verksamhet med tillhörande projekt vid 

sidan av. (Huang & Newell, 2003; Newell et.al 2006; Scarbrough et.al, 2004) Härmed sagt 

finns en avsaknad av forskning för kunskapsöverföring mellan projekt när det kommer till 

företag som enbart är uppbyggda av projekt. Vad som är gemensamt för forskningen är att 

den ger riktlinjer för hur kunskapsöverföring skall behandlas inom företag. Studier tyder på 

att kunskapsöverföring påverkas av företagets storlek (Carlile & Rebentish, 2003, s.1180; 

Howlett, 2010, s.211; Li, Björkman & Barner-Rasmussen, 2004, s.450), men denna aspekt är 

inte applicerad på den existerande forskningen om kunskapsöverföring mellan projekt. En 

bransch där många företag är uppbyggda av projekt är applikationsbranschen. Dessa företag 

producerar applikationer, vilket är ett program som utvecklats för en mobiltelefon, surfplatta 

eller dator (Harcup, 2014) och som ger tillgång till en specifik funktion (Oxford, 2000). 

Exempelvis har Google en applikation som ger tillgång till deras sökmotor. Varje applikation 

som produceras skiljer sig från tidigare producerade applikationer, vilket innebär att det krävs 

en arbetsform som är anpassningsbar och därmed blir projekt som arbetsform naturlig. 

Branschen startade år 2009 (Europeiska kommissionen, 2014a) och dess unga ålder medför att 

det finns mycket kvar att lära inom området. På grund av den rådande forskningsluckan 

gällande kunskapsöverföring utifrån företagets storlek, kommer följaktligen företag utifrån 

olika storlekskategorier studeras inom applikationsbranschen.  

1.1 Syfte 

Studien syftar till att skapa ökad förståelse för kunskapsöverföring mellan projekt inom 

företag som enbart består av projekt och undersöka om kunskapsöverföring skiljer sig 

beroende på företagets storlek. 

1.2 Disposition  

Uppsatsen är disponerad i sju avsnitt där nästkommande avsnitt behandlar den teoretiska 

referensram som studien grundar sig i. Kapitlet belyser relevant forskning som är applicerbar 

på studien, vilket sammanfattas i en analysmodell. Detta följs upp av avsnitt 3 där vald metod 

presenteras och som grundläggande redogör studiens tillvägagångssätt. Vi belyser även kritik 

som valda metod har samt hur arbetet strukturerats för att motverka detta. I avsnitt 4 

presenteras insamlad data där vi redogör för företagens kunskapsöverföring mellan projekt 

utifrån vad respektive informant berättat under intervjuerna. Avsnitt 5 analyserar insamlad 
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data utifrån analysmodellen. Analysen inleds med att respektive företag analyseras enskilt, 

vilket följs upp av en jämförande analys företagen sinsemellan. Avsnitt 6 ämnar att föra en 

diskussion och slutligen presenteras avsnitt 7 där studiens slutsatser presenteras. 

2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras huvudämnet kunskapsöverföring utifrån ett teoretiskt perspektiv, 

där dess koppling till kommunikation tydliggörs. Därefter kommer tre centrala faktorer för 

kunskapsöverföring mellan projekt inom företag att introduceras. Första är företags 

tillvägagångssätt för tillvaratagande av kunskap. Andra är kommunikationskanaler, där dess 

koppling till informationsrikedom och kostnader redogörs. Den tredje faktorn är hinder vid 

kunskapsöverföring. Avslutningsvis sammankopplas detta i en analysmodell.           

2.1 Kunskapsöverföring 

Det finns flera tillvägagångssätt för att överföra kunskap. Gemensamt för all 

kunskapsöverföring är att det sker via kommunikation (Nonaka, 1991, s.98). En av de mest 

använda och grundläggande modellerna för kommunikation är presenterad av Shannon och 

Weaver (1963) och visas illustrativt nedan. 

 

Figur.1 Kommunikationsmodell. (Shannon & Weaver, 1963, s.34) i egen översättning. 

 

Modellen består av fem delar, dessa utgörs av: informationskälla, sändare, mottagare, 

destination och brus. Kommunikationen inleds med att ett av flera möjliga meddelanden väljs 

ut från informationskällan. Det utvalda meddelandet omvandlas sedan av sändaren för att 
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transporteras, vilket sker via en kommunikationskanal. Kommunikationskanalen är det 

medium som transporterar meddelandet mellan sändaren och mottagaren. När meddelandet 

når mottagaren avkodar denna meddelandet som slutligen når till destinationen. Hur 

meddelandet förändras i samband med överföringen via kommunikationskanalen är beroende 

av bruset som är de olika utomstående faktorer som påverkar, och potentiellt förvränger 

meddelandet. (Shannon & Weaver, 1963, s.7, 19, 33-34) Kommunikation i ett vardagligt 

sammanhang kan bland annat ske face-to-face. Det innebär att hjärnan väljer ett av flera 

möjliga samtalsämnen som skall delas med en annan individ. Tanken omvandlas sedan för att 

med rösten sändas, vilket sker via kommunikationskanalen. Meddelandet når sedan 

mottagaren som består av individens öron som avkodar meddelandet och leder meddelandet 

till den slutgiltiga destinationen vilket är mottagarens hjärna. I exemplet skulle brus kunna 

utgöras av en bullrig miljö där samtalet äger rum. (Ibid, s.7, 33) Modellen är applicerbar även 

på andra typer av kommunikation än vardagliga samtal, och har mottagit kritik vilket kommer 

att presenteras härnäst.  

 

Kritikerna till Shannon och Weavers (1963) modell menar på att det främsta problemet med 

modellen är att den består av en envägskommunikation. Därav är det inte möjligt att lämna 

feedback. Istället för att kunskapsöverföring bara är en enkel sändning och mottagning, menar 

forskare att det i realiteten krävs en tvåvägskommunikation för att möjliggöra skapandet av 

kunskap. (Ling, 2007, s.5439) Vidare visar modellen inte vilken typ av kunskap som skall 

föras vidare, utan den fokuserar enbart som påverkar kunskapsöverförande mellan projekt, 

detta kommer inledas på meddelandets överförande. Dessutom tar modellen inte hänsyn till 

målet med överföringen eller sammanhanget där överföringen sker. (Flensburg, 2009, s.32, 

41) I kommande avsnitt av den teoretiska referensramen kommer vi redogöra för de delar av 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell som behandlar tillvaratagande av kunskap, 

vilket påverkar informationskällans omfattning. 

2.2 Hur företag tar tillvara på kunskap från projekt 

Tonnquist (2014, s.320) förklarar att projektmogna företag utför en slutrapport i slutet av ett 

projekt. Han menar även att slutrapporten arkiveras och själva syftet med slutrapporten är att 

företaget ska kunna utnyttja erfarenheterna i framtida projekt. Antvik & Sjöholm (2012, 

s.153) poängterar även att det är viktigt att analysera och identifiera förbättringsområden för 

framtida projekt, men att detta är svårhanterligt i praktiken. Förbättringsområden inom projekt 



6 
 

kan delas in i individuellt och organisatoriskt lärande. Individuellt lärande infattar de 

erfarenheter individen berikats med under projektet, vilka användas och därmed är fördelaktig 

i kommande projekt. Det rekommenderas att individen tilldelas tid att reflektera över detta. 

Organisatoriskt lärande innebär bland annat förbättringar av projektets olika rutiner och 

projektdokument. Antvik och Sjöholm (Ibid, s.155) beskriver utifrån sina erfarenheter av 

olika projekt att det är vanligt förekommande att projektledaren skriver en slutrapport som 

infattar organisatoriskt lärande. Utifrån författarnas erfarenheter poängteras att det är svårt att 

strukturera och organisera slutrapporten, vilket får till följd att förbättringsområdena sällan 

förverkligas. Detta innebär i praktiken en risk att samma misstag återupprepas. (Ibid. s.153-

155) Både organisatoriskt lärande och individuellt lärande består av kunskap som finns inom 

individen och kunskap som uttrycks. Denna uppdelning av kunskap kallas även explicit och 

tyst kunskap. 

 

Tyst kunskap är kunskap som måste upplevas och inte kan uttryckas med enkelhet, medan 

explicit kunskap är kunskap som är möjlig att uttrycka (Nonaka, 1991, s.98-99). Dessa två 

kategorier av kunskap kan liknas vid ett isberg, där den synliga delen av isberget utgör den 

explicita kunskapen (Haldin-Herrgård, 2005, s.3). Det finns åtskilliga sätt denna kunskap kan 

uttryckas på, vilket bland annat kan ske genom skapandet av böcker eller dokument (Ibid, 

s.3), men även produkter (Nonaka, 1991, s.98). Den gömda delen som befinner sig under 

vattenytan utgörs av tyst kunskap (Haldin-Herrgård, 2005, s.3). När kunskap går från person 

till person sker även övergångar mellan tyst och explicit kunskap. När det kommer till 

kunskapsövergångarna mellan dessa två kategorier beskriver Nonaka (1991) fyra olika sätt 

som detta kan ske på. Det är möjligt att överföra tyst kunskap mellan individer, vilket sker 

genom observation och imitation av rörelser. Detta saknar substans och är därför inte lika 

användbar för det företag som individen befinner sig i. Eftersom kunskapen inte är möjlig att 

föra vidare med enkelhet går den därigenom förlorad ifall individen lämnar företaget. 

Kunskapsöverföring kan även gå från explicit till explicit kunskap, vilket sker genom att 

sammanställa kunskap från olika explicita källor och skapa någonting nytt. (Ibid, s.98-99). 

Övergången från tyst till explicit kunskap sker då en individ som besitter tyst kunskap lyckas 

uttrycka detta och därigenom genererar substans till kunskapen. I praktiken sker detta då tyst 

kunskap från arbetslivserfarenheter används för att skapa en produkt. Nonaka (1991) ger som 

exempel när ett företag som producerade bakmaskiner inte lyckades skapa en produkt som 

nådde önskvärd standard. De valde då att konsultera en bagare, med tyst kunskap från 

branschen, för att skapa produkten. Därigenom fick den tysta kunskapen substans och det sker 
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en övergång från tyst till explicit. Kunskapsöverföring från explicit till tyst kunskap sker när 

individen tar del av explicit kunskap och tillvaratar denna för att skapa intern tyst kunskap. 

Exempelvis sker detta när individer läser litteratur. (Ibid, s.98-99) Vad som är gemensamt för 

samtliga kunskapsöverföringar är att dessa överförs via kommunikation och en mer detaljerad 

beskrivning är att det sker via kommunikationskanaler vilket kommer att beskrivas härnäst. 

2.3 Kommunikationskanaler 

Daft & Lengel (1983) beskriver i sin teori om informationsrikedom “information richness 

theory” att kommunikationskanaler har olika nivå av informationsrikedom. Sjöqvist (2011, 

s.5-6) har moderniserat teorin eftersom nya kommunikationskanaler uppkommit. Hon menar 

att kommunikationskanalers nivå av informationsrikedom baseras på fyra aspekter: möjlighet 

för feedback, flera ledtrådar, språkvariation och känslor. Nedan följer en redogörelse för de 

olika kommunikationskanalerna och dessa presenteras i fallande ordning kopplat till 

informationsrikedom: 

 

Face-to-face anses vara den kommunikationskanal som ger upphov till högst 

informationsrikedom. Den främsta anledningen är att feedback blir en naturlig process 

eftersom det är enkelt för mottagaren att ställa följdfrågor och detta görs dessutom omedelbart 

under samtalet. Den omedelbara återkopplingen kan även försäkra sändaren att mottagaren 

uppfattat meddelandet korrekt. Parterna kan även ta del av flertalet ledtrådar som återspeglar 

individens känslor. Exempelvis kan samtalston, kroppsspråk och ansiktsuttryck möjliggöra en 

djupare analys och förståelse utöver det som ordagrant sagts. (Daft & Lengel, 1983, s.8-9) 

Telefon som kommunikationskanal saknar de visuella fördelar som face-to-face besitter. Detta 

innebär att ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra visuella medel går förlorad. Däremot är 

samtalstonen möjlig att analysera. Följaktligen klassificeras kommunikation via telefon lägre 

än face-to-face. (Ibid, s.8-9) Efter publiceringen av Daft & Lengels (1983) rapport har fler 

kommunikationskanaler uppkommit som möjliggör röstbaserade samtal. Bland annat finns 

internetbaserade tjänster som möjliggör röstbaserad kommunikation i likhet med 

telefonsamtal (Skype är ett vanligt förekommande alternativ). Chatt är ännu ett exempel på en 

kommunikationskanal som uppkommit efter att den initiala teorin skapades. I Sjöqvists (2011, 

s.6) vidareutvecklade modell placeras chatt som den tredje mest informationsrika 

kommunikationskanalen, främst eftersom feedbackprocessen går snabbt. Chatt har även hög 
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parallellism, vilket innebär att det är möjligt att hålla flera dialoger igång samtidigt. (Ibid, s.6, 

16-17) 

 

När kommunikation överförs i skrift möjliggörs inte auditiva och visuella ledtrådar. Vid 

personliga meddelanden i skrift finns möjlighet för återkoppling, men denna är av långsam 

karaktär. Sjöqvist (Ibid, s.6) har i sin modernisering av modellen förtydligat att mejl ingår i 

denna grupp. Gruppförsändelser skiljer sig från personligt avsedda meddelanden i 

bemärkelsen att det inte finns en specifik mottagare, utan meddelandet riktar sig till en grupp 

individer. Detta gör att processen för feedback tar längre tid. I Sjöqvists (Ibid, s.6) 

vidareutvecklade modell hör information tillgänglig på internet till denna kategori, där 

feedback i många fall är omöjlig. Kommunikationskanalen med lägst informationsrikedom är 

formella numeriska dokument. Till dessa hör bland annat datautdrag från kvantitativa 

rapporter, där det finns en total avsaknad av visuella observationer, återkopplingar och helt 

saknar möjlighet till personifiering. (Daft & Lengel, 1983, s.9; Sjöqvist, 2011, s.6)  

 

Det kan härmed verka logiskt att den kommunikationskanal som i störst utsträckning bör 

användas är face-to-face, men det är inte bara informationsrikedom som är relevant att beakta 

när det kommer till val av kommunikationskanal. Den andra sidan av myntet är resursbehov 

kopplat till kommunikationskanalen. Geografiska skillnader leder till att kommunikation via 

face-to-face kan blir dyr, i så väl resekostnader som nerlagd tid. (Hansen, Nohria & Tierney, 

1999, s.113) Framstegen inom informationsteknik har lett till att kommunikation kan ske 

kostnadseffektivare i förhållande till face-to-face (Dewett & Jones, 2001, s.324-325). 

Exempel på kommunikationskanaler som inte kräver några reskostnader är de tidigare 

presenterade kommunikationskanalerna som uppkommit under senare år, vilka utgörs av 

bland annat internetbaserad telefoni, chatt och mejl. Dessa har dock andra omkostnader i form 

av inköp av teknik samt alternativkostnaden för tiden som läggs ned. Utöver 

kommunikationskanalernas informationsrikedom och tillhörande kostnader, finns även hinder 

som försvårar processen för kunskapsöverföring vilket kommer att presenteras härnäst.  
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2.4 Hinder vid kunskapsöverföring 

Ett hinder vid kunskapsöverföring är perception, vilket åsyftar till hur individen tolkar 

verkligheten. Individens varseblivning handlar om individens förmåga att korrekt tolka ett 

meddelande och beror bland annat på individens tidigare kunskaper, erfarenheter, attityder 

och värderingar. Detta innebär att individer kan tolka samma meddelande olika. I vidare 

perspektiv innebär det att meddelandet som når destinationen i Shannon & Weavers (1963) 

modell varierar till följd av individens tolkningsförmåga. Perception innebär därmed en risk 

att mottagaren misstolkar meddelandet och skapar sig sin egen uppfattning om meddelandet. 

(Rayudu, 2010, s.56-57, 60, 62) När kunskap vidarebefordras kan delar av det ursprungliga 

meddelandet filtreras bort, vilket följaktligen innebär att enbart en viss del av meddelandet 

förs vidare. Den saknade informationen kan innebära att hela budskapet och dess ursprungliga 

idé går helt eller delvis förlorad. Vidare kan mottagaren av ett meddelande även misstolka det 

genom att överdriva specifika delar av meddelandet. Då en individ sprider ett meddelande 

som tolkas felaktigt, kommer följaktligen dess mottagare bära med sig det förvrängda 

meddelandet. (Ibid, s.60-61)   

 

En liknelse som gemene man kan relaterar till är “viskleken”. Leken går ut på att alla sitter i 

en ring. En person viskar sedan en mening till den personen som sitter till höger. Personen 

som mottagit meddelandet vidarebefordrar sedan detta till personen på sin högra sida. Denna 

process återupprepas tills dess att den sista personen har fått höra meningen. Den sista 

personen säger sedan högt vad denne har hört, någonting som vanligtvis är vitt skilt från det 

inledande budskapet. I liknelsen grundar sig meddelandeförlusten på individers 

perceptionsförmåga samt avsaknaden av feedback. 

 

Szulanski (2003, s.2-3) använder sig av termen “stickiness” för att beskriva barriärer för 

kunskapsöverföring. I boken presenteras nio möjliga hinder och dessa sorteras in i fyra olika 

underrubriker: kunskapens egenskaper i relation till barriärer, sändarens egenskaper i relation 

till barriärer, mottagarens egenskaper i relation till barriärer samt situationens egenskaper i 

relation till barriärer. Ser man till kunskapens egenskaper i relation till barriärer har Szulanski 

(Ibid, s.25-27) identifierat att osäkerheten har stor betydelse. Med osäkerhet åsyftas osäkerhet 

kring implementeringen av kunskapen. Det går aldrig att lyckas kopiera ett 

kunskapsanvändande fullt ut, till följd av att det råder varierande förutsättningar. Vidare 
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menar Szulanski (Ibid, s.27) att i de fall då det saknas bevis för att kunskapen är användbar 

för de specifika ändamålet, utgör detta en barriär.  

  

Ser man till sändarens egenskaper i relation till barriärer kan det bland annat handla om 

avsaknad av motivation att dela med sig av kunskapen. Vidare påverkar även sändarens 

trovärdighet hur enkelt det är att överföra kunskap. Mottagarens egenskaper i relation till 

barriärer inleds även dessa med avsaknad av motivation. Utöver detta handlar det om 

mottagarens möjlighet att ta till sig den kunskap som delas. Vidare krävs även att mottagaren 

är ihärdig då det krävs att denne använder sig av den delade kunskapen för att den skall 

integreras fullt ut. Situationens egenskaper i relation till barriärer handlar bland annat om 

vilken företagsmiljö som existerar. Det är i de fall som företagsmiljön hämmar 

kunskapsöverföring som hindret är ett faktum. I andra sammanhang kan det handla om 

ansträngda situationer mellan sändare och mottagare och att det därigenom uppstår hinder. 

(Szulanski, 2003, s.25-30)  

2.6 Analysmodell 

Utifrån det teoretiska ramverket har vi identifierat och bekantat oss med tre centrala faktorer 

som påverkar kunskapsöverföring mellan projekt inom projektbaserade företag. Dessa utgörs 

av tillvaratagandet av kunskap, val av kommunikationskanaler samt hinder vid 

kunskapsöverföring. Den analys som kommer utföras grundar sig följaktligen på dessa 

faktorer, där företagen först analyseras enskilt. Därefter kommer en jämförande analys 

kopplat till företagets storlek att genomföras, vilket även bottnar i de tre nämnda faktorerna.  

3. Metod  

I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Inledningsvis kommer vi beskriva och 

motivera val av studie. Därefter kommer vi presentera val av bransch, företag och 

informanter. Efter detta presenteras intervjuns upplägg, förarbete, genomförande och 

efterarbete. Detta följs upp av en presentation av vår analysmetod och avslutningsvis belyser 

vi studiens metodkritik och hur arbetet utformats för att minimera effekterna av dessa.   
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3.1 Val av studie 

Studien är kvalitativ och insamlingen av data sker genom djupgående intervjuer med öppna 

frågor. Detta tillvägagångssätt utnyttjas då det genererar en djupare förståelse för det område 

som undersöks (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.171, 377). Detta är lämpligt då vi 

studerar kunskapsöverföring mellan projekt inom företag, vilket kräver en gedigen 

djupgående förståelse. Intervjuformen möjliggör uppmärksammandet av delar inom de 

granskade området som författarna själva inte tänkt på, vilket möjliggörs när informanterna 

får möjlighet att utveckla sina resonemang i de öppna frågorna. Upprättandet av fem 

fallstudier gör det möjligt att uppmärksamma skillnader (Ibid, s.180). Flera fallstudier gör det 

möjligt att identifiera skillnader som påverkas av de studerade företagens storlek, vilket vi 

återkommer till i avsnitt 3.1.2. De djupgående intervjuerna gör även att anpassning av 

frågorna blir möjligt (Ibid, s.378), vilket är viktigt för att identifiera skillnader bland 

företagens kunskapsöverföring mellan projekt. 

3.1.1 Operationalisering 

De sex öppna frågorna återfinns i Appendix 1 och är ämnade att besvara de tre faktorer som 

redogörs i analysmodellen. Den inledande frågan skapar en förståelse för hur företaget arbetar 

med projekt och uppmärksammar eventuella skillnader mellan företagens rutiner kring 

genomförandet av projekt. Fråga två är tänkt att uppmärksamma till vilken grad företaget 

jobbar med kunskapsöverföring. Den tredje frågan är utformad för att ta reda på den första av 

de tre faktorerna från analysmodellen genom att täcka området tillvaratagande av kunskap. 

Fråga fyra redogör för vilka kommunikationskanaler företaget använder. Femte frågan 

urskönjer huruvida företaget uppmärksammat hinder vid kunskapsöverföring mellan projekt 

och individer. Den sjätte och avslutande frågan är tänkt att generera exempel på specifika 

kunskapsöverföringar mellan projekt. Förutom de sex öppna frågorna har även tillhörande 

potentiella följdfrågor skapats, vilka ämnar att förenkla och skapa ett flyt i intervjuerna. De 

presenterade frågorna är tänkta som ett ramverk och som tidigare nämnt kommer både 

följdfrågorna och de öppna frågorna alterneras beroende på vilka svar som erhålls. 
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3.1.2 Val av bransch och företag 

Applikationsbranschen har valts då det är en bransch där projekt ofta används, eftersom 

skapandet av en applikation kan ses som ett projekt då varje applikation är unik. Kontakt har 

upprättats med flera företag, utav dessa har det valts ut fem stycken för att skapa fallstudierna.  

Utsållningen har skett genom att de företag som inte bestått av enbart projektbaserad 

verksamhet valts bort. De företag som är enmansföretag har valts bort redan innan kontakten 

med företag, eftersom det är svårt att avläsa någon kunskapsöverföring bland dessa. Efter 

detta valdes företag utifrån deras storlek i förhållande till Europeiska kommissionens 

definitioner. Europeiska kommissionen klassificerar företag i fem olika kategorier baserat på 

antal anställda. Klassificeringarna utgörs av mikroföretag med 1-9 anställda, små företag med 

10-49 anställda, medelstora företag med 50-249 anställda samt stora företag med 250 eller fler 

anställda. (Europeiska kommissionen 2014b) Företagen som ingår i fallstudierna har valts ut 

för att på bästa sätt representera de nationella fördelningar som existerar mellan dessa 

klassificeringar på den svenska applikationsmarknaden. Då det enbart är 2 % av 

applikationsföretagen som räknas som stora och medelstora företag (Statistiska centralbyråns, 

2014) valdes därför bara ett företag att representera dessa. Däremot valdes två stycken företag 

inom de två resterande kategorierna. Detta innebär att det slutgiltiga urvalet av företag utgörs 

av två små företag, två mikroföretag och ett medelstort företag, vilket sammanställs i tabell 1 

nedan.  

 

Anonymiserat företagsnamn Antal anställda Kategori Stad 

Tvåmannaföretaget 2 Mikro Malmö 

Textboksexemplet 8 Mikro Malmö 

Företaget med videokonferens 12 Små Stockholm 

Det växande företaget 40 Små Stockholm 

Det stora företaget 200 Medelstor Stockholm 

 

Tabell 1. Sammanställning av medverkande företag 
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3.1.3 Val av informanter 

I fallstudierna har informanterna valts ut av företagen själva, där de väljer ut den som är mest 

lämpad. Detta eftersom olika individer har olika kunskap kring området som undersöks. 

Därför har syftet med studien klargjorts under den initiala kontakten med företagen, för att på 

det här viset få möjlighet att intervjua den person som besitter önskad kunskap. Detta 

förklarar den variationen kring de positioner som respondenterna har inom de olika företagen.  

3.2 Intervjuns upplägg 

I det här avsnittet kommer intervjuernas förarbete och genomförande att beskrivas. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av utfört arbetet efter intervjuerna, detta följs sedan upp av 

metodkritik. 

3.2.1 Intervjuns förarbete och genomförande  

Den inledande kontakten med Tvåmannaföretaget sker via mejlkorrespondens där vissa delar 

av företagets struktur beskrivs. Intervjun med Tvåmannaföretaget sker via telefon eftersom 

det föreligger geografiska hinder då företaget är beläget i Malmö. Efter intervjuns 

genomförande har det även skett mejlkorrespondens för att förtydliga vissa aspekter av 

intervjun. Även intervjun med Textboksexemplet sker via telefon till följd av geografiska 

hinder, då även detta kontor är beläget i Malmö. Inledningsvis sker kontakten via telefon med 

Företaget med videokonferens, där företagets struktur behandlas. Efter telefonkontakten sker 

en intervju med Företaget med videokonferens, denna hålls på deras kontor i Stockholm. 

Under intervjun uppkommer det information rörande relevanta interna dokument på företaget, 

vilka vi delges efter helgen. Dokumenten består av protokoll från företagets veckomöten. Med 

Det växande företaget sker ett inledande möte på kontoret i Stockholm, där information om 

företaget tillgås. Intervjun som sedan följer, sker även denna på kontoret beläget i Stockholm. 

Intervjun med Det stora företaget sker i form av ett lunchmöte i centrala Stockholm. Efter 

intervjun har telefonkontakt skett för att förtydliga delar av intervjun. 
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3.2.2 Efterarbetet av intervjun 

Efter intervjuerna går båda författarna enskilt igenom materialet och skriver ned relevant 

underlag för att undvika påverkan av varandra. Underlaget diskuteras och sammanställts 

gemensamt, vilket ligger till grund för uppsatsens resultat.  

3.3 Analysmetod 

Empiriska datainformationen sammanställs och materialet analyseras utifrån den 

analysmodell som presenteras i avsnitt 2.6. De tre centrala faktorer som påverkar 

kunskapsöverföring mellan projekt är tillvaratagandet av kunskap, val av 

kommunikationskanaler samt hinder vid kunskapsöverföring. 

3.4 Metodkritik 

I samband med djupgående intervjuer finns risk att den insamlade datainformationen inte 

uppfyller de kvalitetskrav som är önskvärda. Fyra vanligt förekommande problem är 

reliabilitet, partiskhet, generalisering och validitet. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, 

s.381) 

 

Reliabilitet rör frågan om andra forskares möjlighet att komma fram till samma resultat med 

samma tillvägagångssätt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.382-384). För att undvika att 

resultatet påverkas av författarnas egna tolkningar har som tidigare nämnt samtliga intervjuer 

bearbetats separat av båda författarna, där var och en nedtecknar relevant information. Detta 

sker för att undvika författarnas egna tolkningar. Om någonting är otydligt, alternativt då 

författarna är oeniga om materialet från intervjun, kontaktas informanten för ett förtydligande. 

Det material som återfinns i uppsatsen är därav enbart det material där båda författarnas 

tolkningar överensstämt alternativt där förtydliganden tillgåtts i efterhand. 

 

Det finns tre snedvridningar till följd av partiskhet. Först handlar det om att intervjuaren är 

partisk. Detta betyder att intervjuaren kan implementera sina egna tankar och värderingar i 

frågorna, samt sättet frågorna ställs på. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.381) För att 

undvika detta utformas frågorna utan egna värderingar. Frågorna ämnar endast att låta 

informanten grundligt förklara utifrån dennes perspektiv. Den andra typen är då 

intervjuobjektet är partisk, vilket innebär att de svar som erhålls kan bli vinklade (Ibid, s.381). 
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Informanterna är medvetna om att undersökningen publiceras offentligt vilket kan leda till att 

de intervjuade informanterna väljer att förstärka företagets styrkor och avstår från att berätta 

om dess brister. För att undgå detta har det tydligt redogjorts för företaget och informanten att 

allt är anonymiserat. Den tredje handlar om begränsat deltagande i intervjuerna (Ibid s.381-

382). Med detta menas att intervjuer är tidskrävande, vilket följaktligen innebär att det inte 

alltid är möjligt att intervjua alla personer som är önskvärda. Det uppstår därav en 

snedvridning av intervjuns deltagande. (Ibid s.381-382) I detta arbete handlade det främst om 

tiden som varje informant lägger ner på intervjun. Innan varje intervju meddelas på förhand 

en ungefärlig tid som intervjun tar i anspråk. Det har inte upplevts som att intervjuerna behövt 

avbrytas i förtid till följd av tidsbrist. Risken är dock att informanterna valt att fatta sig kort 

när intervjun lidit mot sitt slut. 

 

Vidare finns det även problem kring generaliseringen av kvalitativa studier (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2012, s.383). Studien baseras på existerande teorier vilket visar på att resultaten 

är applicerbar även i ett bredare avseende än den egna studien eftersom använd teori kan 

appliceras på andra branscher än den granskade. Det sista problemet som kan uppstå 

behandlar validiteten, vilket handlar om i vilken utsträckning studien fått ta del av 

intervjuobjektets vetskap av området som behandlats (Ibid, s.382). För att uppnå korrekt 

validitet klargörs följdfrågorna vilket undviker missuppfattningar under intervjun och detta 

skall beaktas som en styrka hos studien.  

4. Resultat av fallstudierna 

I detta avsnitt kommer medverkande företag beskrivas enskilt i storleksordning från minst till 

störts. Varje företag tilldelas en företagsbeskrivning vilket följs upp av en närmare 

beskrivning av företaget utifrån de tre faktorerna som analysmodellen består av. Dessa 

faktorer är tillvaratagande av kunskap, val av kommunikationskanaler samt hinder vid 

kunskapsöverföring.  
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4.1 Kunskapsöverföring inom Tvåmannaföretaget 

Företaget består av två heltidsanställda och producerar egna applikationer. Dessa 

applikationer utgörs av spel med inriktning mot den amerikanska marknaden. Vid behov 

tillsätts konsulter för olika områden i projekten. (Delgrundare, 2015-04-22) Bland annat 

nämns att de använder sig av konsulter för ljud och marknadsföring. Applikationerna som 

producerats är sett till design och utformning lika varandra. Delgrundaren menar på att det är 

en medveten strategi där ett av argumenten är att kunna återanvända det som tidigare skapats, 

för att underlätta skapandet av framtida applikationer. (Delgrundare, 2015-04-23) 

 

De har inga utsatta tider för möten, istället sker detta genom informella möten i form av 

vardagliga samtal. Tankar och problem utbyts på daglig basis mellan de anställda. Dessa 

interna diskussioner medför att båda får en tydlig inblick i vad problemet är och hur detta kan 

förbättras i kommande projekt. Detta medför att de inte gör några skriftliga anteckningar 

eftersom de anser att det inte finns något behov. (Delägare/projektledare, 2015-04-23) 

4.2 Kunskapsöverföring inom Textboksexemplet 

Detta företag producerar applikationer på beställning, främst från svenska storföretag. 

Projektledaren berättar att det är ett medvetet val genom uttalandet: "vi väljer medvetet enbart 

stora företag för att kunna snappa upp vad man lär sig under de här projekten och i och med 

att projekten blir lika kan man ta med sig mycket till andra projekt". Utöver möjligheten till 

överförandet av kunskap medför dessa stora projekt även andra fördelar. Genom att det finns 

en stor dedikerad budget är man inte lika beroende av att hålla priserna nere. Dock finns det 

även nackdelar där den främsta är att beslutsprocessen generellt sett blir längre ju större 

företaget är. I de projekt som företaget genomfört har 8 personer deltagit.  Projektledaren 

berättar vidare att alla som deltar i projektet vet sin plats inom projektet: "medarbetarna har 

sina roller" och dessa är återkommande inom flera projekt. (Projektledare, 2015-04-01)  

 

Företagets procedur kring tillvaratagande av kunskap är att hålla ett formellt möte i slutet av 

varje projekt. Mötet hålls av projektledaren och det avsätts en hel dag för detta vilket 

projektledaren menar att man gör för att: “annars får man inte ut något av mötet”. Mötet 

inleds med att projektledaren grundligt går igenom vad som genomförts i projektet. I samband 

med detta uppkommer synpunkter på vad som gjorts bra och mindre bra i projektet. 
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Projektledaren uttrycker att “vissa synpunkter jag tar upp är nedtecknade under projektets 

gång” medan andra synpunkter är konstruerade inför slutmötet. Det är projektledaren som 

ansvarar för att hålla i diskussionen kring de ämnen som tas upp. I vissa fall kan det finnas 

konkreta förbättringsområden. Finns det inget konkret förbättringsområde bjuds andra 

närvarande in till diskussionen för att gemensamt hitta en lösning på problemet. Efter detta 

återberättar de andra deltagarna sin syn på projektets genomförande. Det görs inga 

anteckningar under mötena då det anses överflödigt när alla i företaget deltar på mötet och 

med enkelhet kan memorera. (Projektledare, 2015-04-01)  

4.3 Kunskapsöverföring inom Företaget med videokonferens 

Detta är ett bolag som utfört konsultuppdrag inom informationsteknikbranschen under tre 

decennier. De senaste åren har man även producerat ett trettiotal applikationer. Det som 

utmärker företaget är att de upprätthåller en längre kontakt med sina kunder och bygger en 

relation för att få flera framtida uppdrag. Utöver det svenska kontoret är företaget verksamt i 

Indien, Ryssland och USA. Projekten är vanligtvis likartade i tidsåtgång, slutprodukt och antal 

deltagare. (VD, 2015-02-23)  

 

Varje fredag anordnas ett möte för samtliga medarbetare inom koncernen, där alla deltagare 

får berätta vad de gjort under veckan samt vad de planerar att göra den kommande veckan. 

Det finns stora geografiska skillnader mellan kontoren och därför sker fredagsmötena via 

videosamtal på Skype. På mötet får varje medarbetare 10-15 minuter till sitt förfogande och 

det är vanligt förekommande att medarbetarna väljer att lyfta fram eventuella problem som 

uppkommit. En stor del av medarbetarna har erfarenhet från flera tidigare projekt, därav 

brukar det enligt VD:n i regel vara någon som har en lösning på problem som tas upp under 

mötet. VD:n menar att "det är därför mötena arrangeras". (VD, 2015-04-17) Varje 

fredagsmöte har ett protokoll som alla medarbetare på företaget har tillgång till även efter 

mötet (Företaget med videokonferens, 2015-04-20). För att effektivisera mötet paras personer 

med frågor ihop med de som har svaren, för att diskutera ämnet efter mötet. VD:n beskriver 

att vissa medarbetare till en början inte såg relevansen av att de skulle sitta och lyssna på allt 

det här, men medarbetarna insåg mer och mer värdet av mötet eftersom de kan lära av 

varandra. Alla medarbetare på samtliga kontor är under arbetstid uppkopplade mot Skype. 

Här hålls ständigt konversationer mellan medarbetarna via chatten. När en medarbetare stöter 

på ett problem kan chatten användas för att få kontakt med personer inom koncernen för att 
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hitta en lösning. Ifall problemet är av mer komplex karaktär sker telefonsamtal via Skype och 

"i vissa fall används även funktionen att lämna över kontrollen av datorn" vilket försnabbar 

processen. Medarbetarna har även utvärderingssamtal där de har möjlighet att diskutera vad 

de lärt sig. På företaget har man även tillgång till en databas i vilken det sparas kodning som 

kan vara användbar för framtida projekt. VD:n beskriver vidare att det bara ska finnas en 

kontaktperson hos kunden och hos deras företag. "Flera gånger har det blivit 

missuppfattningar" när flera personer varit inblandade och därför är företaget "tydliga med att 

bara ha en kontaktperson" hos vardera part. (VD, 2015-04-17) 

4.4 Kunskapsöverföring inom Det växande företaget 

Företaget grundades för sex år sedan och producerar applikationer på beställning av andra 

företag. Utöver skapandet av applikationer är det även vanligt att de får i uppdrag att 

underhålla applikationerna. Totalt sett har företaget producerat över 150 applikationer och har 

omkring 15 pågående projekt. I dagsläget finns enbart ett kontor men de planerar att starta 

upp ett andra kontor eftersom "det börjar bli ont om plats på kontoret idag". Vidare beskriver 

företagets Operativa chef att "nu har vi fått in väldigt mycket jobb på väldigt kort tid". 

Företaget består i dagsläget av 40 medarbetare och ett par inhyrda konsulter. (Operativ chef, 

2015-04-01, 2015-05-05) 

 

Det växande företaget blev nyligen uppköpt av ett amerikanskt företag, som i sin tur är en del 

av en stor koncern. Företaget drivs trots uppköpet självständigt, där den operativa chefen 

berättar att den märkbara skillnaden är "mer omfattande rapportering". Den andra skillnaden 

är att de har möjlighet att lära sig av andra delar av koncernen. Hittills har företaget varit på 

ett möte med andra företag inom koncernen. (Operativ chef, 2015-05-05)  

 

Företaget använder en kommunikationsplattform som heter Slack och denna används på 

medarbetarnas egen begäran. Den operativa chefen berättar att "det är bra att de själva valt ut 

den, då vet vi att den fungerar". På denna plattform kan medarbetarna chatta enskilt eller i 

grupp. Slack möjliggör även att skapa forum för varje enskilt projekt som företaget har. I 

vissa fall bjuds även kunden in i dessa forum. Här diskuteras problem, idéer och lösningar. 

Allt som skrivs lagras för att kunna kommas åt vid senare tillfällen. Detta görs via en 

sökfunktion, vilket gör att medarbetare kan söka i ämnen som diskuterats i tidigare projekt för 

att hitta lösningar på uppkomna problem. Den Operativa chefen menar att återanvändning av 
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kunskap från tidigare projekt snabbt och enkelt kan föras vidare via den här plattformen "men 

vid mer komplicerade situationer är den inte tillräcklig". Vid mer komplicerade problem går 

medarbetarna istället över och pratar med varandra på kontoret. Den initiala kontakten sker 

via chatten och om båda är anträffbara kan de sedan mötas. Projektledaren upplever att den 

här formen av kommunikation är det bästa sättet att överföra kunskap. Utöver Slacks 

sökfunktion, har de även egna databaser med sparade koder från tidigare projekt. (Operativ 

chef, 2015-05-05)  

 

Inom företaget är det tydligt uppdelat vad medarbetarna arbetar med. De finns bland annat 

projektledare, designers och utvecklare. Varje grupp har separata möten där målet är att lära 

varandra saker. Exempelvis träffas projektledarna en gång per vecka under ett planeringsmöte 

där de går igenom vad som ska ske kommande vecka. Under mötet kan frågor om de olika 

projekten tas upp. Samtidigt kan problem som uppkommit under veckan uppmärksammas. Då 

alla projektledare är samlade är det ett naturligt tillfälle att ta upp problem som uppkommit 

under veckan. Någon av projektledarna som deltar vid mötet har vanligen" varit i liknande 

situationer" och kan därmed hjälpa varandra. Programmerarna i företaget har frukostar, där de 

har möjlighet att dra lärdom av varandra. På samma sätt som projektledarna och 

programmerarna samlas, har även de andra grupperna inom företaget gruppmöten. (Operativ 

chef, 2015-05-05)  

 

Den Operativa chefen tycker att kommunikationen mellan grupperna är något som bör 

förbättras. Detta syns under medarbetarnas utvärderingssamtal som sker två gånger per år. 

Under dessa har det bland annat framkommit att kommunikationen mellan de olika grupperna 

inom projekten är bristfälliga. Då kommunikationen mellan grupperna inte är tillräcklig är den 

enda lösningen i dagsläget att identifiera problem under utvärderingssamtalen för att sedan 

sprida den mellan grupperna. När det kommer till avslutningsprocessen görs jämförelser 

mellan den beräknade och faktiska tidsåtgången samt en mätning av hur nöjda medarbetarna 

varit med projektet. Det finns inget avslutningsmöte internt för projekten då detta bedöms 

vara allt för tidskrävande. Vid extremfall när projekt gått dåligt förekommer internmöten, för 

att analysera varför det gick som det gick och hur man skall gå till väga för att undvika 

återupprepning. När den operativa chefen berättar om det säger hon att "egentligen borde vi 

ha möten när det gått bra också" för att lära sig av det. (Operativ chef, 2015-05-05)  
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4.5 Kunskapsöverföring inom Det stora företaget 

Det stora företaget har kontor i mer än tio länder, men intervjun är gjord på kontoret i Sverige. 

Det svenska kontoret har 200 anställda och företaget har producerat relativt få applikationer i 

förhållande till dess storlek. Applikationerna å andra sidan, har laddats ner miljontals gånger. 

Företaget producerar enbart egna applikationer och inom varje projekt är det många 

involverade. (Scrum master, 2015-05-15 & 2015-05-17)  

 

Det finns en projektledare för respektive applikation, men projektets storlek gör att 

projektledaren har svårt att ha inblick i varje beståndsdel av projektet. För bättre kontroll har 

det skapats flertalet grupper bestående av 5-8 individer. Varje grupp har en specifik uppgift 

som noggrant följs upp. Dessa uppgifter utgörs av allt från marknadsföring till utveckling av 

applikationen. Varje grupp jobbar enligt en projektmetod vid namn "scrum". För varje grupp 

finns det en ansvarig som kallas Scrum master. Dennes arbetsuppgifter kan liknas med en 

traditionell projektledares arbetsuppgifter. Inom dessa grupper har man kontinuerliga möten 

och en demonstration på vad man presterat var tredje vecka. Grupperna sitter i samma rum 

under arbetstid vilket gör det lätt att prata med varandra och Scrum mastern beskriver att det 

är lätt att "spontant diskutera tankar och idéer med varandra". (Scrum master, 2015-05-15)  

 

Alla medarbetare är uppkopplade mot en dedikerad kommunikationsplattform som heter 

Hipchat. Här möjliggörs kommunikation via chatt mellan alla medarbetare inom företaget 

oavsett geografisk plats. När problem uppkommer sker kommunikation i möjligaste mån 

inom gruppen, men om gruppen behöver hjälp från någon annan används 

kommunikationsplattformen för att hitta rätt person. Scrum mastern beskriver att företagets 

storlek gör det "omöjlighet att känna till namnen på alla medarbetare, till och med på kontoret 

i Sverige". Med detta sagt blir det ännu svårare att veta vem man ska kontakta om problem 

dyker upp. För att medarbetarna ska kunna hitta den mest lämpade personen så snabbt som 

möjligt har företaget sett till att ha en beskrivning av varje medarbetares roller på 

kommunikationsplattformen och via denna metod förenklas letandet efter rätt individ. Scrum 

mastern beskriver att "i många fall har medarbetarna aldrig ens träffat varandra, vilket såklart 

försvårar den här processen". (Scrum master, 2015-05-15)  

 

Scrum mastern beskriver att "databaser är en självklarhet" och här kan medarbetarna utnyttja 

tidigare lärdomar från tidigare projekt. Företagets storlek är en utmaning och för att förbättra 
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samarbetet mellan medarbetare och förstärka identiteten bjuder företaget samtliga 

medarbetare på en resa två gånger per år för att samla alla medarbetare på samma ställe. 

Under denna resa kan medarbetare som aldrig jobbat med varandra träffas och utbyta tankar 

och idéer. Dessutom lär dom känna varandra och kan bilda sig en uppfattning om andras 

kompetensområden, vilket kan utnyttjas vid senare tillfälle och processen för att kontakta 

varandra via hipchat förenklas. (Scrum master, 2015-05-15)  

 

Kommunikationsplattformen har även ett forum, där information kan spridas snabbt och 

enkelt. Även grupperna har separata forum, där gruppmedarbetarna kan diskutera sitt arbete. 

Utöver gruppkonversationerna arrangeras både formella och informella möten där personer 

med likartad kompetens får möjlighet att träffas och utbyta tankar och idéer. Exempelvis 

arrangeras frukostmöten, där medarbetare håller presentationer och där medverkande 

individer diskuterar förutbestämda ämnen. Presentationerna brukar vara baserade på tidigare 

erfarenheter från projekt som förs vidare på det här viset. Dessutom har medarbetarna på 

företaget individuella utvärderingssamtal. (Scrum master, 2015-05-15)  

5. Analys 

I följande avsnitt kommer kunskapsöverföring mellan projekt analyseras utifrån 

analysmodellen som presenterats i avsnitt 2.9. Modellen består av följande tre faktorer: 

tillvaratagande av kunskap, val av kommunikationskanal samt hinder vid kunskapsöverföring. 

Först analyseras företagen separat och därefter genomförs en jämförande analys. 

5.1 Separat analys av fallstudierna 

I det här avsnittet kommer företagen analyseras separat, utifrån storleksordningen minst till 

störts. Företagen kommer att analyseras med utgångspunkt från analysmodellens tre faktorer. 

5.1.1 Tvåmannaföretaget 

Företaget har ingen strukturerad metod för tillvaratagande av kunskap, vilket Antvik & 

Sjöholm (2012, s.153) menar är viktigt att ha. Den kunskap medarbetarna och konsulterna 

berikats av under projekt blir varken nedskriven eller formellt diskuterad under uppsatta 

möten. Kunskapen förblir hos de individer som berikats av erfarenheterna, vilket innebär att 

den då stannar som tyst kunskap. Den tysta kunskapen kan dock övergå till explicit ifall den 
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uttrycks i form av en applikation. (Nonaka, 1991,s.99) Den kommunikationskanal som 

används för att överföra kunskap är face-to-face, vilket görs löpande vid behov. 

Kommunikationskanalen face-to-face innehar högst informationsrikedom (Daft & Lengel, 

1983, s.8-9) och i det här fallet uppkommer inga nämnvärda kostnader i form av 

resekostnader då medarbetarna befinner sig på samma kontor. 

5.1.2 Textboksexemplet 

I avslutningsprocessen av projekten anordnar Textboksexemplet ett möte som pågår en hel 

dag, där samtliga projektdeltagare medverkar. I enlighet med vad Antvik & Sjöholm (2012, 

s.153) beskriver får samtliga medarbetare reflektera över det de lärt sig under projektet och 

samtidigt överförs detta till övriga medarbetare. Detta skapar tyst kunskap hos individerna 

genom att medarbetarna tolkar de erfarenheterna som erhållits under projektet och mötet. 

Denna kunskap kan övergå till explicit kunskap ifall den används för att skapa applikationer 

(Nonaka, 1991,s.99). Det föreligger inga geografiska hinder som gör det kostsamt i monetära 

termer vid företagets avslutningsmöte. Däremot tillägnas mötet mycket tid, vilket ses som en 

alternativkostnad (Hansen, Nohria & Tierney, 1999, s.113). Kommunikationskanalen som 

används under avslutningsmötet är face-to-face. En fördel med kommunikationskanalen face-

to-face i det här sammanhanget är att samtliga involverade medarbetare får möjlighet till 

omedelbar respons, vilket är en av faktorerna som gör kommunikationskanalen till den mest 

informationsrika. (Daft & Lengel, 1983, s.8-9) Mötet inkluderar inledningsvis en presentation 

av vad projektledaren anser bör förbättras i kommande projekt och vid denna presentation 

finns ingen möjlighet för mottagarna att ge feedback. Vid denna kunskapsöverföring 

uppkommer följaktligen hinder. Szulanski (2003, s.29-30) beskriver mottagarens möjlighet att 

ta till sig kunskapen som ett hinder, vilket kan bli fallet om medarbetarna inte har tillräckligt 

med tidigare kunskap för att förstå meddelandet. 

5.1.3 Företaget med videokonferens 

I avslutningsfasen av projekt arrangeras inget slutmöte vilket innebär att inga anteckningar 

gällande förbättringsområden utformas i en slutrapport, vilket Antvik & Sjöholm (2012, 

s.153) beskriver som viktigt. Tillvägagångssättet för tillvaratagandet av kunskap sker löpande 

varje vecka, istället för ett stort avslutande möte. Samtliga medarbetare, även från kontoren i 

Indien, Ryssland och USA deltar i fredagsmötet via Skype. Medarbetarna på det svenska 

kontoret sitter samlade och medarbetarna från de andra länderna är visuellt närvarande via 
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video. Sverigekontoret har därmed ett fysiskt möte vilket innebär att kunskapsutbytet som 

sker mellan individer utgörs av kommunikationskanalen face-to-face (Daft & Lengel, 1983, 

s.8-9). När kunskapsutbytet sker med individer från olika länder sker detta via 

kommunikationskanalen videokonferens. När det kommer till denna kommunikationskanals 

informationsrikedom innehar den alla aspekter som återfinns vid kommunikationskanalen 

telefon (Daft & Lengel, 1983, s.8-9). Den bör dock rankas högre då den får med vissa 

aspekter av kommunikationskanalen face-to-face som telefon inte inkluderar.     

 

Mötet finns i skriftligt format i form av ett mötesprotokoll och alla medarbetare har tillgång 

till detta underlag. Det här innebär att det existerar både tysta och explicita 

kunskapsövergångar mellan individer från mötet. När kunskapen nedtecknas eller när 

samtalen sker efter mötet övergår följaktligen kunskapen från tyst till explicit. Den kunskap 

som nedtecknas kan i ett senare skede gå från explicit till tyst när någon medarbetare läser 

anteckningarna. (Nonaka, 1991,s.99) Kommunikationskanalen face-to-face används i den 

mån det är kostnadseffektivt, vilket är i enlighet med vad Hansen, Nohria & Tierney (1999, 

s.113) beskriver då kommunikationskanalen kan bli dyr. Detta är den underliggande orsaken 

till att Företaget med videokonferens väljer att kommunicera via video. Den tid som läggs ner 

på fredagsmötet är omfattande och precis som Nohria & Tierney (1999, s.113) skriver är 

nedlagd tid något som förenas med kostnader. För att spara tid är mötet mer en samlingsplats 

för alla medarbetare där de kan lägga fram frågor. De flesta frågor som ställs brukar någon 

som närvarar vid mötet ha svar på. Personen som ställer frågan och den som sitter inne på 

svaret paras ihop och kunskapsöverföringen sker därmed efter mötet. Utgångspunkten till 

denna strategi är att tidseffektivisera mötet, vilket går hand i hand med vad Nohria & Tierney 

(1999, s.113) beskriver. Vid fredagsmötet har det även identifierats motivationsproblem när 

det kommer till deltagandet i mötet. Projektledaren menar att det framförallt handlar om en 

oförståelse hos medarbetarna då de inte ser relevansen i mötet. Detta kan relateras till 

Szulanskis (2003, s.27) teori kring hinder där orsaken bör ses som en resultat av att deltagarna 

inte kan se hur kunskapen skall vara applicerbar och användbar för dem. När medarbetarna 

dock medverkat i flertalet fredagsmöten ser de mer och mer relevansen av mötet.    

 

Även utanför fredagsmötet är företagets medarbetare ständigt uppkopplade mot Skype där det 

sker kontinuerligt dialoger mellan medarbetarna. Sjöqvist (2011, s.6) beskriver att 

feedbackprocessen är snabb för kommunikationskanalen chatt, vilket projektledaren indirekt 

beskriver eftersom det ständigt hålls konversationer via chatten samt att alla medarbetare 
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under arbetstid är uppkopplade. När chatt inte är tillräcklig för kunskapsöverföring utnyttjas 

medier med högre informationsrikedom. Face-to-face används om geografiska hinder inte 

infinner sig, annars utnyttjas videosamtal via Skype. Detta innebär att det återigen sker 

övergångar från tyst till explicit kunskap och från explicit till tyst när någon läser det som 

sagts i chatten (Nonaka, 1991,s.99).  

 

Utöver kommunikationskanaler med möjlig feedback används även en databas. I denna 

databas sparas kodningar som kan vara relevant att ha med sig in i kommande projekt. Detta 

innebär att kommunikationskanalen kan liknas vid gruppförsändelser (Daft & Lengel, 1983, 

s.8-9). Då databasen inte ger möjlighet till feedback innebär det att den hamnar lägre på 

rankingen om man ser till informationsrikedom än gruppförsändelser. När kunskap 

nedtecknas i databasen innebär det att det sker en övergång från tyst till explicit kunskap när 

det läggs in i databasen. Detta går sedan från explicit till tyst, alternativt från explicit till 

explicit beroende på om individen som använder databasen väljer att ta till sig informationen 

som tyst kunskap eller uttrycka kunskapen i ett kommande projekt. (Nonaka, 1991,s.99) 

Företaget använder sig även av utvärderingssamtal som en möjlighet för individerna att 

återkoppla till vad de gått igenom under året. Ett hinder som de medvetet motarbetade var 

förlust genom perception i flera led. För att undvika detta har företaget bara en kontaktperson 

mellan företaget och kunden. (Rayudu, 2010, s.60-61)   

5.1.4 Det växande företaget 

Antvik & Sjöholm (2012, s.153) menar att det är viktigt att låta medarbetarna reflektera över 

vad de lärt sig under projektet för att maximera det individuella lärandet. Företaget låter inte 

medarbetarna göra detta efter varje enskilt projekt. Däremot får medarbetarna två gånger per 

år ha ett utvärderingssamtal, där det ges utrymme för reflektioner. Antvik & Sjöholm (2012, 

s.153) menar även att det organisatoriska lärandet gynnas av att skriva slutrapporter. Det 

växande företaget har nyligen börjat utvärdera varje projekt utifrån tid och medarbetarnas 

upplevelser. Denna utvärdering gör att när företaget kommer till framtida likartade projekt, 

kan de gå tillbaka till denna utvärdering och dra lärdomar.  

 

Företaget har i dagsläget enbart ett kontor, vilket gör att kommunikation face-to-face blir en 

effektiv kommunikationskanal då inga geografiska hinder föreligger. När medarbetarna skall 

prata med någon annan på samma kontor går det snabbt att förflytta sig till denne, vilket 
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följaktligen innebär att det Hansen, Nohria & Tierney (1999, s.113) presenterat om höga 

resekostnader för face-to-face inte blir relevant. Formella möten, men även informella möten 

arrangeras frekvent och deltagarna i mötet har i regel samma positioner inom företaget. 

Exempelvis samlas alla projektledare en gång i veckan för ett planeringsmöte, medan 

utvecklarna istället har utvecklarfrukostar. Vid dessa sammankomster samlas grupper med 

likartade arbetsuppgifter och kommunikationen sker face-to-face. Även här skapas det tyst 

kunskap inom de individer som deltar då det inte sker något nedtecknande av resultaten under 

mötet (Nonaka, 1991,s.99). När homogena grupper samlas på det här viset är det ett ypperligt 

tillfälle att ställa frågor som ligger inom gruppens kompetensområde. När projektledarna har 

möten, finns såldes all kunskap samlad inom projektledning och på det här viset lär de av 

varandra genom frågor och diskussioner. 

 

Något som Det växande företagets medarbetare frekvent använder är programmet Slack, där 

varje projekt har ett eget forum och möjlighet för grupp och individuella chattsessioner finns. 

Sjöqvist (2011, s.6) menar att informationsrikedomen för chatt är hög då feedbackprocessen 

är snabb. Den Operativa chefen bekräftar detta samband då hon menar att chatten används när 

medarbetarna snabbt och enkelt skall kommunicera med varandra. Vidare använder Det 

växande företaget databaser från tidigare projekt som kan användas vid senare projekt. Detta 

är återigen ett exempel på en kommunikationskanal som består av en gruppförsändelse utan 

feedbackmöjligheter. (Daft & Lengel, 1983, s.8-9) Följaktligen är detta en explicit kunskap 

(Nonaka, 1991,s.99). 

5.1.5 Det stora företaget 

Det individuella lärandet som Antvik & Sjöholm (2012, s.153) menar är viktigt i 

avslutningsprocessen tas till vara i form av utvärderingssamtal. Projekt inom företaget 

sträcker sig under långa tidsperioder och till följd av detta har mindre grupper på 5-8 personer 

skapats. Dessa arbetar utefter uppsatta mål på en tidperiod om 2-3 veckor. Eftersom projekten 

är stora och sträcker sig under långa tidsperiod har företaget valt att göra uppföljningar under 

projektets gång, istället för enbart i avslutningsfasen. 

 

De mindre grupperna befinner sig under arbetstid i samma rum. Inom dessa grupper sker ett 

ständigt kunskapsutbyte via face-to-face. Scrum mastern ser den omedelbara feedbackprocess 

som skapas via kommunikationskanalen som en fördelaktig aspekt i sammanhanget. Detta går 
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hand i hand med vad Daft & Lengel (1983, s.8-9) presenterar om varför 

kommunikationskanalen rankas högst gällande dess informationsrikedom. Scrum mastern 

menar att de flesta problem som dyker upp går att lösa inom gruppen, men det sker även 

kunskapsutbyte med andra grupper och andra individer inom företaget. Den kommunikation 

som sker utanför gruppen görs via kommunikationsplattformen Hipchat där det finns 

möjlighet att kommunicera via chatt. Hansen, Nohria & Tierney (1999, s.113) poängterar att 

resekostnader kan bli dyrt för kommunikationsutbyte via face-to-face, vilket enligt Scrum 

mastern är grunden till varför face-to-face inte alltid används. I enlighet med Sjöqvists (2011, 

s.6) budskap om att chatt har en snabb feedbackprocess och hög parallellism blir denna 

kommunikationskanal mest lämpad i situationer där medarbetarna inte befinner sig på samma 

geografiska plats. Om det uppstår hinder i form av att mottagaren inte förstår vad som 

förmedlas via chatten används röstbaserad kommunikation, vilket följaktligen höjer 

informationsrikedomen och förenklar processen för mottagaren att förstå meddelandet. Inom 

företaget utnyttjas databaser där information lagras vilket gör att medarbetare kan utnyttja 

kunskap från tidigare projekt.   

 

En problematik som Scrum mastern tar upp är att företagets storlek gör att medarbetarna inte 

känner till alla inom företaget. Problematiken grundar sig i att medarbetarna inte vet vem som 

ska kontaktas. För att motverka detta anordnar företaget två gånger per år en stor träff för 

samtliga inom företaget. Detta medför att gemenskapen och förståelsen av vad de andra 

medarbetarna jobbar med ökar. På Hipchat finns beskrivningar av vad medarbetarna jobbar 

med, vilket underlättar processen att hitta rätt person när ett problem uppstått. Detta är ett 

försök att motverka det som Szulanski (2003, s.27-28) menar på är en avsaknad av motivation 

hos sändaren. Samtidigt uppkommer ett annat hinder vilket kan grunda sig i en avsaknad av 

tillit, då medarbetaren inte alltid känner personen kunskapen kommer ifrån, vilket kan skapa 

problem när det kommer till huruvida kommunikationsplattformen utnyttjas eller ej 

(Szulanski, 2003, s.28-29, 30). Ser man till Nonaka (1991,s.99) innebär detta att kunskapen 

inom Det stora företaget går mellan tyst och tyst, explicit och explicit samt explicit till tyst. 
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5.2 Jämförande analys 

Den jämförande analysen ämnar att ställa fallstudierna mot varandra och uppmärksamma de 

likheter och skillnader inom de tre granskade faktorerna som studien uppmärksammat. 

5.2.1 Tillvaratagande av kunskap 

Vid genomförande av en jämförande analys mellan de olika företagen blir det tydligt att det 

tillkommer tillvägagångssätt för tillvaratagande av kunskap i samband med att företagets 

storlek ökar. Tvåmannaföretaget använder sig enbart av informella möten medan Det stora 

företaget använde sig av hela spektrumet, allt från informella möten till databaser. Inom 

Tvåmannaföretaget sker bara individuellt tillvaratagande medan inom Textboksexemplet 

återfinns även organisatoriskt tillvaratagande. I de övriga tre fallen finns det både individuellt 

och organisatoriskt tillvaratagande. Övergångarna i Tvåmannaföretaget sker från tyst till tyst 

kommunikation, i Textboksexemplet sker övergången från tyst till explicit samt tyst till tyst. 

Inom de större företagen finns det exempel på tre av Nonakas (1991,s.98-99) fyra övergångar 

mellan de olika kunskapsformerna. Det som antecknas i databaser innebär att det är tyst till 

explicit. På möten sker både tyst till tyst och tyst till explicit kunskap. Den kunskap som 

nedtecknats och sedan används för att skapa nya applikationer går från explicit till explicit. 

Utvärderingssamtal används i de tre största företagen för att låta medarbetarna reflektera över 

lärdomar från projekten. Företagen skriver inte upp några förbättringsförslag i en slutrapport 

av projekten.   

5.2.2 Kommunikationskanaler 

Samtliga företag använder kommunikationskanalen face-to-face. Tvåmannaföretaget 

använder enbart face-to-face och detta sker under informella former. Textboksexemplet 

använder sig också bara av face-to-face men detta sker i lite mer ordnade former, där samtliga 

medarbetare inom projektet samlas för att ha ett möte. De två nämnda företagen är av arten 

mikroföretag och kan enkelt kommunicera med varandra face-to-face. De tre företagen som 

har fler än 10 anställda har en dedikerad kommunikationsplattform där medarbetarna kan 

chatta sinsemellan, vilket utnyttjas för att en snabb feedbackprocess tillhandahålls i 

kombination med kostnadsbesparingar i form av resekostnader och tid (Hansen, Nohria & 

Tierney, 1999, s.113). Videosamtal och internetbaserade telefonsamtal via 

kommunikationsplattformarna är även något som utnyttjas bland de större företagen när 
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geografiska skillnader föreligger. De större företagen har även insett behov av en eller flera 

databaser där koder och annan information sparas. 

5.2.3 Hinder vid kunskapsöverföring 

De olika hinder som uppdagas inom fallen varierar stort. I de två mindre företagen 

uppmärksammades inga direkta hinder för kunskapsöverföring mellan projekten. Det är 

istället i de större företagen som hinder börjar upptäckas. I Företaget med videokonferens 

kunde det identifieras att det fanns spår av ett arbete mot kunskapsförlust genom flera led. 

Liknande arbete skedde även i Det stora företaget, medan Det växande företaget i vissa fall 

hade flera kontaktpersoner med varje kund. Detta skulle kunna resultera i att det går flera led 

innan det är ”rätt person” som nås av kunskapen, vilket skulle kunna betyda att det blir en 

perceptionsförlust. Samtidigt identifierades spår av det som tidigare varit en oförståelse hos de 

anställda när det kommer till fredagsmötet. I Det växande företaget kunde man även ana en 

risk för att det skulle kunna uppstå tillitsproblem vid användandet av utomstående personer i 

projekten. I Det stora företaget fanns det störst risk att stöta på hinder. Dessa hinder kunde 

vara motivationsrelaterade då alla inte känner alla på företaget, men det kan också handla om 

att individerna på företaget inte känner tillit till följd av att de inte känner till personen som 

lämnar över kunskapen. Vidare uppmärksammades även att det kan finnas en ovilja hos 

individen att ta till sig information som delges dem då det är för mycket information på en 

gång genom alla kommunikationskanalerna. 

6. Diskussion 

Med en återblick till studiens syfte angående kunskapsöverföring mellan projekt inom företag 

och hur detta skiljer sig beroende på företagets storlek, kan vi identifiera flera potentiella 

orsaker till de skillnader bland faktorerna som identifierats mellan fallstudierna. Vid 

tillvaratagandet av kunskap kan vi se att storleken på företaget utökar antalet processer som 

företaget har för tillvaratagande av kunskap. Tillvägagångssättet att ta till vara på kunskap i 

fallstudierna avviker dock från de teorier som presenterats. Det är bara i en av de fem 

fallstudierna som tillvaratagandet skedde i någon sånär likhet med de presenterade teorierna. 

Även i detta fall avvek det eftersom kunskapen inte nedtecknas. I de övriga fyra fallstudierna 

har det visat sig att företagen inte tar tillvara på kunskap i slutskedet av projektet, utan att 

detta sker kontinuerligt under projektets gång genom att hålla formella och informella möten 
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samt anteckningar i databaser. Genom detta tillvaratagande infinner sig tre av de fyra 

övergångar som Nonaka presenterar. Den som inte identifierats i studien är övergången från 

tyst till tyst kunskap. Detta kan tillskrivas det faktum att det inte utförs arbete där det går att 

härma rörelser för att ta till sig tyst kunskap. Detta innebär att den kunskap som skapas på 

något sätt måste uttryckas för att överföring skall vara möjlig. Studien har även visat att 

användandet av kommunikationskanaler påverkas av företagets storlek, där en ökning av 

företagets storlek ökar antalet kommunikationskanaler i bruk. Det är inte bara storleken som 

påverkar antalet kommunikationskanaler som företagen använder, utan även 

organisationsstrukturen kan påverka antalet kommunikationskanaler. Detta visar sig genom 

att Företaget med videokonferens använder sig av just videokonferens samt internetbaserad 

telefoni, medan Det växande företaget inte gör detta även fast de är större än Företaget med 

videokonferens. I vilken utsträckning dessa kommunikationskanaler används beror på de 

resurskrav och den informationsrikedom som var och en av dessa har. Resurskraven utgörs 

främst av tid och pengar i den genomförda studien. 

 

När det kommer till hinder som existerar vid kunskapsöverföring har det i studien visat sig att 

dessa inte bara kan relateras till företagets storlek. Istället förändras de även i relation till 

företagets organisationsstruktur. Detta syns då det finns hinder i Det stora företaget som är 

möjliga att relatera till organisationsstruktur istället för storlek. Exempelvis när det kommer 

till motivation mellan individer belägna i olika länder. Ett antal av de hinder som presenterats 

i teorin har inte uppdagats i studien vilket innebär att de antingen inte existerar i fallstudierna 

alternativt att de befinner sig på ett plan som inte omfattas av intervjuerna. Exempel på ett 

sådant hinder kan vara den av Szulanskis barriärer som bygger på dispyter mellan sändare och 

mottagare. Detta hinder skulle antagligen vara möjligt att uppmärksamma om deltagarna i 

intervjuerna varit antingen sändaren eller mottagare i kunskapsöverförandet. 

7. Slutsats 

Detta kapitel ämnar att förankra studiens slutsatser till studiens syfte. Studien syftar först och 

främst till att skapa ökad förståelse för kunskapsöverföring mellan projekt, vilket 

konkretiseras i en egenskapad modell. Därefter presenteras slutsatser gällande huruvida 

företagets storlek påverkar kunskapsöverföring. Avslutningsvis konkretiseras praktiska 

implikationer samt förslag för framtida forskning.  
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7.1 Kunskapsöverföring mellan projekt inom företag 

Tillvaratagande av kunskap från projekt sker inte enbart i avslutningsfasen av projekt, utan 

detta sker även löpande i form av utvecklingssamtal, informella och formella möten. 

Företagen gör ingen slutrapport där förbättringsområden nedtecknas, då det anses vara 

ineffektivt i bemärkelsen att det är tidskrävande. Kunskapsöverföring mellan projekt inom 

företag kan gå i två riktningar. Det första tillvägagångssättet är att kunskap skickas från ett 

tidigare projekt till ett efterföljande projekt. Detta kan exempelvis ske då information 

nedtecknas i en databas, som en individ i det efterföljande projektet tar del av. Det andra 

tillvägagångssättet är att en individ uppmärksammar ett problem där denne påbörjar en 

sökning på ett svar. Svaret återfinns inte sällan i kunskap från tidigare projekt, vilket innebär 

att sökaren letar rätt på lösningen i tidigare projekt. Letandet utgörs normalt via 

kommunikationskanalerna face-to-face eller chatt med individer som medverkat i tidigare 

projekt. Om geografiska hinder föreligger används inte face-to-face på grund av aspekten 

kostnader. För att sökaren ska få ett svar på sin fråga krävs följaktligen en problemlösare från 

ett tidigare projekt. Vid frågor som har ett enkelt svar räcker det med att problemlösaren 

förmedlar lösningen, men vid mer komplexa svar som kräver en förståelse hos mottagaren 

kommer feedback ske mellan sökaren och problemlösaren. När mottagaren tagit del av 

kunskapen som överförts implementeras kunskapen i projektet. Den implementerade 

kunskapen från ett tidigare projekt resulterar i en effektivisering och förbättring grundat på 

tidigare erfarenheter. Ovannämnda slutsatser sammanfattas i en egenskapad modell nedan. 

Modellen grundar sig på kommunikationsmodellen av Shannon och Weaver (1963) samt att 

de tre faktorerna (1) tillvaratagande av kunskap, (2) kommunikationskanaler och (3) hinder 

illustrativt har infogats.      
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Figur 2. En egenskapad modell för kunskapsöverföring mellan projekt inom företag 

7.1.1 Betydelsen av företagets storlek  

Först och främst kan vi konstatera att företagets storlek har betydelse för kunskapsöverföring 

mellan projekt. Den egenskapade modellen är applicerbar på samtliga företag oavsett storlek, 

men det som särskiljer företagens kunskapsöverföring är de tre faktorerna. Den generella 

slutsatsen som kan dras är att mer resurser och fokus riktas till tillvaratagande av kunskap 

samt kommunikationskanaler i takt med att storleken på företaget ökar. Nämnvärt är även att 

hinder vid kunskapsöverföring ökar i takt med ovanstående fenomen. Däremot är det inte 

enbart storleken som påverkar faktorerna, utan komplexiteten av organisationsstrukturen ökar 

antalet kommunikationskanaler samt hinder som infinner sig vid kunskapsöverföring mellan 

projekt. Företag inom den minsta företagskategorin använder inte utvecklingssamtal för att 

tillvarata kunskap, vilket görs i de större företagen. Mikroföretagen har likaså ingen 

gemensam databas där information samlas. I takt med att företaget ökar i storlek, uppkommer 

behovet av databaser och därmed kan samlad information utnyttjas vid senare projekt. Antalet 

använda kommunikationskanaler och tillhörande hinder ökar i takt med företagets storlek och 

är även beroende av företagets organisationsstruktur. Nämnvärt när det kommer till 

kommunikationskanaler är att mikroföretag inte behöver en dedikerad 

kommunikationsplattform eftersom kommunikation med fördel sker face-to-face. De större 

företagen är i behov av detta eftersom det inte är lika enkelt att konversera face-to-face. 
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7.2 Praktiska implikationer 

Studien har skapat en ökad förståelse för kunskapsöverföring mellan projekt inom 

projektbaserade företag, vilket har sammanfattats i vår egenskapade modell (se figur 2). Med 

en återblick till tidigare forskning är tillvaratagande av kunskap viktigt men svårhanterligt i 

praktiken (Antvik & Sjöholm, 2012, s.153), där modellen i kombination med tillhörande 

resonemang underlättar denna process. Att dessa tillvägagångssätt frångår de teorier som 

existerar i nutida projektledningsböcker innebär därför att litteraturen inom ämnet i många fall 

inte redogör för hur kunskap tas tillvara i praktiken. Detta kan ses som att denna i större 

utsträckning fokuserar på projekt som arbetsform och ser på varje projekt som en separat 

entitet. Att göra detta i en enbart projektbaserad organisation skulle vara ineffektivt då det är 

en omöjlighet att hålla möten efter varje projekt med flertalet projekt pågående parallellt. 

Studien innebär även att praktiker uppmärksammas på de förändringar som sker vid 

kunskapsöverföring i samband med storleksförändring. Företag som planerar att utöka antal 

medarbetare kan redan innan utökningen planera hur tillvaratagande av kunskap och 

kommunikationskanaler skall användas i högre utsträckning. En ökning av antalet 

medarbetare leder följaktligen även till fler hinder vilket företag ska ta hänsyn till.   

7.3 Förslag till framtida forskning 

I den genomförda studien har företag valts ut beroende på företagsstorlek och uppsatsen 

indikerar på att företagets organisationsstruktur även har en betydande roll i sammanhanget. 

Därmed sagt skulle en liknande undersökning, där företagsuppdelning görs via dess 

organisationsstruktur vara av relevans för att styrka hypotesen om organisationsstrukturens 

inverkan på kunskapsöverföring mellan projekt inom företag. Framtida forskning med 

utgångspunkt i företagets organisationsstruktur kan i kombination med vår studie belysa de 

hinder som kan relateras till företagets storlek och vilka som kan relateras till företagets 

organisationsstruktur. Vår uppsats har behandlat företag inom applikationsbranschen och 

denna bransch är följaktligen den första och hittills enda bransch som har granskats. Framtida 

forskning som berör andra branscher skulle därmed bidra till mer generaliserbara slutsatser. 

Något som även framkommit är att Daft & Langels (1983) teori om kommunikationskanalers 

informationsrikedom saknar många kommunikationskanaler. Sjöqvists (2011) uppdatering av 

teorin är inte fullt tillräcklig då videosamtal, databaser och forum inte återfinns.   
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Appendix 1 

Intervjuguide 

Personliga intervjuer och telefonintervjuer som utförts i denna uppsats har grundats på denna 

intervjuguide. Inledningsvis i introduktionen presenterar författarna sig själva och därefter får 

informanten presentera sig själv och företaget i fråga. Därefter påbörjas själva intervjun med 

de öppna frågorna. 

 

Introduktion  

Kort presentation av oss och intervjuns syfte 

Presentation av oss, vårt syfte med studien samt intervjuns upplägg. 

Förklara att intervjun är anonymiserad samt att vi spelar in. 

 

Kort företagspresentation av informanten 

Storlek, tidigare projekt etc. 

 

Intervjuupplägg 

1.1 Hur ser era projekt ut generellt? 

1.2 Avslutas projekten i tid? - Eventuell orsak till att tidsramen inte följdes. 

Hur ser rutinerna ut i avslutningen? Några saker som återkommer inom flera projekt? 

Slutrapport, avslutningsreflektion, möte där förbättringsområden behandlades etc. 

Är dessa spontana eller planerade? 

Ifall det görs en slutanalys, hur har den sett ut? 

Hur följs slutanalysen upp? 

 

2.1 Vad är eran syn på kunskap/förbättringsområden? 

2.2 Utbildas de anställda? På vilket sätt utgår utbildningen från tidigare erfarenheter? 

Följer ni upp förbättringsområden som uppmärksammas? 

Finns utvärderingssamtal, coachsystem eller dylikt? 

 

3.1 På vilket sätt arbetar ni för att ta tillvara på kunskap? 

3.2 Finns det några återkommande rutiner? 
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Får medarbetarna i slutet av projektet tid att reflektera över vad de lärt sig under projektets 

gång? Sker denna reflektion enskilt eller i grupp?  

Utöver avslutningen av projektet, får medarbetarna möjlighet att reflektera över vad de lärt 

sig? 

Skrivs förbättringsområden upp i en slutrapport eller förvaras det på något annat vis?  

4.1 Vad använder ni för olika medier för kommunikation? 

42 Finns det tillfällen för möten? - formella och informella 

Telefon, andra röstbaserade medier eller videokonferenser? 

Chatt? 

Forumanvändande? 

I vilken utsträckning används mejl? 

Nedskrivandet av information. 

Hur sker kommunikationen på kontoret mellan de anställda? 

Hur sker kommunikationen med kunder? 

Finns det någon kommunikation med andra producenter? 

Databaser? 

 

5.1 Ser ni några problem när det kommer till kunskapsöverföring inom organisationen?  

5.2 Hur motiveras anställda till att bidra till att förmedla kunskap? 

Har det uppstått problem när det förmedlas kunskap mellan medarbetarna inom projekten? 

Finns det något sätt som ni arbetar för att skapa tillit mellan de anställda? 

 

6.1 Har du några konkreta exempel på kunskapsöverföringar? 

6.2 Har det gjorts förändringar i de övergripande rutinerna? 

Har det skett en förbättring av tidsplanering eller budgetering? 

Förbättring av kommunikation mellan medarbetare? 

Framkom det att individen hade lärt sig något under reflektionsmötet? 

 


