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Abstract 
According to the knowledge-based view of the firm, knowledge is an organizations’ most 

important resource. In today’s organizations, different units have the opportunity to learn 

from each other and make use of the knowledge that is being generated internally. However, 

in order for this to succeed there is a need for effective and well-developed processes for the 

transfer of knowledge.  

In the performed study, research has been done on how knowledge is transferred 

between system development teams during a shift from a waterfall methodology to an agile 

methodology at the company Folksam. The paper also aims to answer what factors that 

facilitate and what factors that impede knowledge transfer during a methodology shift. As an 

increasing numbers of organizations change to an agile methodology and previous research 

within the specific context is limited, a study within the area is well motivated.  

The theoretical framework is based on the concept of knowledge itself where a 

discussion of the two dominating epistemological perspectives is concluded in the thesis 

understanding of knowledge. Further, knowledge transfer is being defined as either a 

modification or transfer of knowledge reservoirs, comprised by the organization’s individuals, 

tools and activities and in which knowledge is embedded. The theoretical framework also 

includes factors influencing knowledge transfer.  

The empirical foundation consists mainly of interviews and observations and shows 

that inter-team knowledge transfer is limited, and that the occasions where transfer does take 

place are generally organized by the agile coaches consulted by Folksam. When knowledge 

transfer takes place it is facilitated by the similar team context and by the knowledge structure 

entailed by the agile methodology, but impeded by the team members not being motivated or 

able to realize the benefits with knowledge transfer, which is rooted in the teams being in 

different stages of the transition to the new methodology.  
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Sammanfattning 
Enligt det kunskapsbaserade perspektivet är kunskap organisationens viktigaste resurs. Inom 

dagens organisationer har olika enheter möjligheter att lära av varandra och dra nytta av den 

kunskapsmängd som genereras internt. För att detta ska lyckas krävs effektiva och utvecklade 

processer för kunskapsöverföring. 

I den genomförda studien undersöks hur kunskap överförs mellan 

systemutvecklingsteam under ett skifte från en vattenfallsmetodik till en agil metodik på 

företaget Folksam. Uppsatsen syftar även till att besvara vilka faktorer som främjar och 

hindrar kunskapsöverföring under ett metodikskifte. Med anledning av att allt fler 

organisationer övergår till en agil projektmetodik samt att forskningen inom den studerade 

kontexten är begränsad, anses en studie inom området väl motiverad. 

Studiens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i kunskapsbegreppet där en 

diskussion kring de två dominerande kunskapsepistemologierna mynnar ut i uppsatsens 

förståelse för kunskapsbegreppet. Vidare diskuteras hur kunskapsöverföring kan förstås 

genom modifiering och förflyttning av kunskapsreservoarer, vilka utgörs av organisationens 

individer, verktyg och aktiviteter. Ramverket inkluderar också teorier rörande faktorer som 

påverkar kunskapsöverföring. 

Den insamlade empirin består huvudsakligen av intervjuer och observationer och visar 

att kunskapsöverföring mellan team sker i relativt liten utsträckning samt att de tillfällen då 

kunskap har överförts till stor del organiserats av de agila coacher som Folksam har 

konsulterat. Kunskapsöverföring främjas på grund av den liknande teamkontexten och på 

grund av den kunskapsstruktur som den agila metodiken medför, men hindras i och med att 

teamen inte är motiverade till eller inser värdet av kunskapsöverföring, vilket har sin grund i 

att teamen har kommit olika långt i övergången till den nya metodiken.  

 

 

Nyckelord: kunskap, kunskapsöverföring, kunskapsreservoarer, agil projektmetodik, Scrum 

 

 

 

 

  



	

Innehållsförteckning 
1.	Inledning	........................................................................................................................................	1	
1.1	Bakgrund	..............................................................................................................................................	1	
1.2	Problematisering	...............................................................................................................................	2	
1.3	Syfte	&	frågeställningar	...................................................................................................................	3	
1.4	Disposition	...........................................................................................................................................	4	

2.	Teori	................................................................................................................................................	5	
2.1	Kunskap	.................................................................................................................................................	5	
2.1.1	Kunskap	som	ett	objekt	..............................................................................................................................	6	
2.1.2	Kunskap	som	en	process	............................................................................................................................	7	
2.1.3	Uppsatsens	förståelse	för	kunskapsbegreppet	................................................................................	8	

2.2	Kunskapsöverföring	.........................................................................................................................	8	
2.2.1	Strategier	för	kunskapsöverföring	......................................................................................................	11	
2.2.2	Kunskapsreservoarer	...............................................................................................................................	12	
2.2.2.1	Individer	...................................................................................................................................................................	14	
2.2.2.2	Verktyg	......................................................................................................................................................................	15	
2.2.2.3	Aktiviteter	................................................................................................................................................................	15	

2.3	Teoretiskt	ramverk	.........................................................................................................................	16	
3.	Projektmetodik	.........................................................................................................................	18	
4.	Metod	...........................................................................................................................................	20	
4.1	Undersökningsapproach	...............................................................................................................	20	
4.2	Undersökningsdesign	.....................................................................................................................	20	
4.2.1	Urvalsprocess	...............................................................................................................................................	20	
4.2.2	Folksam	...........................................................................................................................................................	21	
4.2.3	Förstudie	........................................................................................................................................................	21	
4.2.4	Intervjuobjekt	..............................................................................................................................................	22	

4.3	Datainsamling	...................................................................................................................................	22	
4.3.1	Observation	...................................................................................................................................................	22	
4.3.2	Intervjuer	&	intervjuguide	.....................................................................................................................	23	
4.3.3	Intervjuprocess	&	observationsprocess	...........................................................................................	24	
4.3.4	Sekundärdata	...............................................................................................................................................	25	

4.4	Analys	av	data	...................................................................................................................................	25	
5.	Empiri	..........................................................................................................................................	26	
5.1	Den	studerade	kontexten	..............................................................................................................	26	
5.1.1	Bakgrund	till	det	agila	programmet	...................................................................................................	26	
5.1.2	Tidigare	projektmetodik	.........................................................................................................................	26	
5.1.3	Agil	projektmetodik	enligt	Folksam	...................................................................................................	27	

5.2	Kunskapsöverföring	.......................................................................................................................	29	
5.2.1	Kunskapshantering	inom	ett	team	......................................................................................................	29	
5.2.2	Bristfällig	kunskapsöverföring	mellan	team	..................................................................................	30	
5.2.5	Ett	reflekterande	forum	...........................................................................................................................	32	
5.2.3	Aktivitetstavlan	dikterar	arbetet	.........................................................................................................	33	
5.2.4	Möten	som	plattform	för	inspiration	.................................................................................................	35	

6.	Analys	...........................................................................................................................................	37	
6.1	Kunskap	inbäddad	i	reservoarer	................................................................................................	37	
6.1.1	Kunskap	inbäddad	i	individer	...............................................................................................................	37	
6.1.2	Kunskap	inbäddad	i	verktyg	..................................................................................................................	38	
6.1.3	Kunskap	inbäddad	i	aktiviteter	............................................................................................................	40	

6.2	Ett	strategiskt	perspektiv	..............................................................................................................	41	



	

6.3	Hur	främjas	och	hur	hindras	kunskapsöverföring?	.............................................................	43	
7.	Slutsats	&	studiens	implikationer	......................................................................................	46	

8.	En	avslutande	reflektion	.......................................................................................................	48	
9.	Referenslista	..............................................................................................................................	50	
9.1	Tryckta	källor	....................................................................................................................................	50	
9.2 Elektroniska källor	.............................................................................................................................	56	



	
1	

1. Inledning 
"A company truly is a collection of people organized to produce something, whether it be goods, services, or 

some combination of the two. Their ability to produce depends on what they currently know and on the 

knowledge that has become embedded in the routines and machinery of production." 

– Davenport & Prusak, 1998  

1.1 Bakgrund 
År 2008 befann sig personbilsjätten Volvo Cars nära ruinens brant. Tusentals anställda 

varslades och kraschen var nära. Knappt åtta år senare genomsyrades organisationen återigen 

av en stark framtidstro, nyanställningar och expansion. Företaget fick visserligen en ny ägare 

men inget nytt tillskjutet kapital. Grundorsaken till denna helomvändning berodde snarare på 

företagets nyutvecklade strategi för kunskapshantering. Genom att arbeta med samspel och 

integration av den kunskap som existerade inom företaget lyckades Volvo Cars ta sig tillbaka 

till toppen och kan idag bland annat stoltsera med Europas mest utsläppssnåla bilar inom sitt 

segment under devisen knowledge is the key. (Magnusson, 2015; www.volvocars.se) 

Volvo Cars är inte ensamma om att ha nått insikten rörande kunskapens betydelse. 

Företag som Coca-Cola, Accenture, Microsoft och General Motors har alla ett lyckat 

kunskapsarbete som gemensam nämnare för deras framgång (Davenport & Prusak, 1998). Det 

var redan i början av 90-talet som organisationer, som ett svar på den rådande komplexiteten 

och krav från ny teknologi och sofistikerade konsumenter, började bli medvetna om värdet av 

kunskap. Insikterna följdes av en alltjämt pågående jakt efter nya strategier för att skapa, 

lagra, applicera och dela rätt kunskap, till rätt plats, vid rätt tidpunkt. (Bennet & Bennet, 

2003) I samband med detta började det kunskapsbaserade perspektivet på organisationer att få 

ett allt starkare fäste inom litteraturen (Alavi & Leidner, 2001). 

Det kunskapsbaserade perspektivet är sprunget ur det resursbaserade perspektivet och 

betraktar kunskap och förmågan att integrera kunskap i organisationens processer som 

avgörande för skapandet av komparativa fördelar (Grant, 1996; Alavi & Leidner, 2001). För 

att en resurs ska generera komparativa fördelar ska den inte innehas av organisationens 

konkurrenter, varför kunskapens sociala komplexitet och svårimiterade natur gör den till den 

viktigaste resursen för organisationer som önskar vara och förbli konkurrenskraftiga på lång 

sikt (Argote & Ingram, 2000; Alavi & Leidner, 2001). Det är dock varken omfattningen eller 

kvaliteten av en organisations kunskapsbas vid ett givet tillfälle, utan snarare förmågan att 

applicera den i syfte att generera ny kunskap och fatta välgrundade beslut, som i slutänden är 
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avgörande för organisationens framgång (Alavi & Leidner, 2001). Inom dagens 

organisationer har olika enheter och projektteam goda möjligheter att lära av varandra och dra 

nytta av den stora kunskapsmängd som genereras internt. För att detta ska lyckas krävs dock 

effektiva och utvecklade processer för kunskapsöverföring, något som är en utmaning då 

kunskap ofta är svårdelad samtidigt som inblandade aktörer kan sakna den kapacitet som 

krävs (Galbraith, 1990; Szulanski, 1996; Tsai, 2001). 

1.2 Problematisering 
Projektarbete inom team karaktäriseras av kunskap som är snabb, fokuserad och autonom, 

vilka är faktorer som måste balanseras. Att vara för snabb resulterar i att teamet går miste om 

att dokumentera och reflektera över viktiga lärdomar, att vara för fokuserad innebär att 

kontextens betydelse går förlorad och att vara för autonom kan resultera i att teamet blir en 

silo i vilken kunskapen fastnar och därmed inte tillgängliggörs för andra team inom 

organisationen. (Kotnour, 2000) Projektarbete inom systemutveckling utgörs bland annat av 

att fastställa krav, design, utveckling, testning, implementering, underhåll och 

projektkoordinering, vilket osannolikt samtliga teammedlemmar har kompetens inom. Detta 

är något som i förlängningen understryker behovet av en fungerande kunskapsöverföring 

(Chau et al., 2003). 

Traditionellt sett har projektarbete inom systemutveckling utförts enligt ett linjärt 

arbetssätt med ett strukturerat och sekventiellt arbetsflöde genom projektets på förhand 

planerade faser. Denna process möjliggör och lägger tonvikt vid kunskapsöverföring primärt 

genom dokumentation. (Chau et al., 2003) Arbetssättet benämns populärt vattenfallsmetodik 

och har kritiserats för att inte möta dagens krav på flexibilitet samt för att lägga ett allt för 

stort fokus på onödig dokumentation (Bhalerao & Puntembekar, 2009; 

www.agilemanifesto.org) Allt fler organisationer har därför börjat implementera en agil 

projektmetodik, i synnerhet vid projekt rörande systemutveckling. Fundamentet i agil 

projektmetodik utgörs av ett fokus på repetition av korta arbetscykler och metoderna är 

specifikt framtagna för att möjliggöra kommunikation, samarbete och koordination. Detta 

uppnås bland annat genom att teammedlemmarna sitter tillsammans för att underlätta en 

ständig informell kommunikation samt genom att skapa ett nära och flexibelt samarbete 

mellan projektteam och slutkund. (Whitworth, 2006) Karlsen et al. (2011) menar att 

dokumentationen inom agila metoder ersätts av informell kommunikation och att kunskap 

överförs ansikte-mot-ansikte när teamet sitter tillsammans. Det är således själva 
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utvecklingsprocessen som är i fokus och befintlig kunskapsöverföring inom teamet är snarare 

ett resultat av processen än ett syfte i sig, samtidigt som det saknas ett uttalat stöd för 

kunskapsöverföring mellan team (Chau et al., 2003; Aurum et al., 2008). Beroende av vilken 

projektmetodik som används föreligger det således en fundamental skillnad i hur 

organisationer kan arbeta strategiskt för att främja kunskapsöverföring, samt för hur 

systemutvecklingsteam kan arbeta för att överföra kunskap mellan varandra. 

Trots att allt fler organisationer övergår till agila arbetssätt är empiriska studier som 

hittills behandlat agila projektmetodiker inom ramen för kunskapsöverföring fåtaliga (Chau et 

al., 2003; Pikkarainen et al., 2008). Ett område som till författarnas vetskap än så länge är 

underutforskat är kunskapsöverföring mellan team under själva skiftet från en traditionell till 

en agil projektmetodik, vilket enligt ovan är en situation som allt fler organisationer ställs 

inför. En övergång från en traditionell till en agil projektmetodik innebär en stor omställning 

för de inblandade aktörerna som behöver anpassa sitt arbete till nya förutsättningar, något som 

är en utmanande process som kan ta mycket lång tid (Ganesh & Thangasamy, 2012). De 

skilda förutsättningarna för hur kunskapsöverföring företas inom agila och traditionella 

projektmetodiker gör en övergångsfas extra intressant att studera eftersom att de inblandade 

parterna tvingas överge gamla arbetssätt till förmån för nya. 

Med anledning av att systemutveckling (1) är en mycket kunskapsintensiv process och 

därför erbjuder goda förutsättningar för en studie av kunskapsöverföring, (2) att forskningen 

inom ramen för agil projektmetodik och kunskapsöverföring är begränsad, (3) att allt fler 

organisationer som arbetar med systemutveckling övergår till en agil projektmetodik, samt (4) 

att det föreligger en fundamental skillnad i synen på kunskapsöverföring mellan nämnda 

projektmetodiker, är en studie av området och den specifika kontexten väl motiverad. 

1.3 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera kunskapsöverföring mellan systemutvecklingsteam inom 

en organisation under ett projektmetodiksskifte. Syftet besvaras genom en fallstudie av 

systemutvecklingsteam i en kunskapsintensiv organisation där följande två frågeställningar 

adresseras: (1) Hur överförs kunskap mellan systemutvecklingsteam under ett skifte från en 

vattenfallsmetodik till en agil metodik? och (2) Hur främjas och hur hindras 

kunskapsöverföring under ett metodikskifte? 
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1.4 Disposition 
Uppsatsens teoretiska avsnitt utgår från kunskapsbegreppet och berör de två perspektiv som 

fått stort utrymme i forskningen och vilka bedöms vara relevanta för att besvara uppsatsens 

syfte. Avsnittet fortsätter med en presentation av tidigare forskning inom området 

kunskapsöverföring och behandlar påverkande faktorer och strategier för dess möjliggörande, 

samt hur kunskapsöverföring kan förstås genom modifiering och förflyttning av 

kunskapsreservoarer. Den teoretiska diskussionen knyts sedan ihop i uppsatsens teoretiska 

ramverk som används vid analys av det empiriska materialet. Detta efterföljs av ett avsnitt 

som kortfattat beskriver systemutvecklingsprocessen enligt två projektmetodiker. Därefter 

följer ett metodavsnitt där undersökningens design samt viktiga frågor och val som gjorts 

under studien diskuteras. Detta följs av en presentation av materialet från den empiriska 

undersökningen, varpå empirin analyseras och diskuteras. De avslutande avsnitten presenterar 

uppsatsens slutsatser och diskuterar dess implikationer samt framtida forskning. 
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2. Teori 
Uppsatsens teoretiska avsnitt utgår från kunskapsbegreppet och fortsätter med en diskussion 

av tidigare forskning inom kunskapsöverföring där påverkande faktorer, samt strategier för 

dess möjliggörande behandlas. Därefter diskuteras hur kunskapsöverföring kan förstås 

genom modifiering och förflyttning av kunskapsreservoarer. Den teoretiska diskussionen 

bildar uppsatsens teoretiska ramverk, vilket används för analys av det empiriska materialet. 

2.1 Kunskap 
Det har genom åren gjorts flertalet försök att definiera kunskap och ett antal filosofiska 

diskussioner har ägt rum utan att någon form av konsensus har uppnåtts (Grant, 1996; Alavi 

& Leidner, 2001). Mer relevant för uppsatsens syfte är således att presentera kontemporära 

konceptualiseringar och perspektiv på kunskap och reflektera över deras användbarhet och 

värde. Därför fokuserar kunskapsavsnittet efter en kort genomgång av vad kunskap inte är, på 

en fördjupning av det objekt- och det processbaserade perspektiv på kunskap som utgör det 

fundament som majoriteten av kunskapshanteringslitteraturen vilar på, samt på de till 

perspektiven länkade kunskapsdimensionerna. 

Att definiera kunskap utifrån vad det inte är genom den hierarkiska synen på data, 

information och kunskap, är vanligt förekommande i litteraturen. Data definieras av att det 

utgörs av tal och fakta, information är en meningsfull aggregering av data och kunskap är 

information som tilldelats mening inom individen (Alavi & Leidner, 2001; Bennet & Bennet, 

2008; Ajmal & Koskinen, 2008). Således innebär det hierarkiska perspektivet att individer 

behöver ha liknande erfarenheter och en gemensam kunskapsbas för att finna samma mening i 

data eller information (Alavi & Leidner, 2001).  

 
“First, knowledge unlike information, is about beliefs and commitment. Knowledge is a function of a particular 

stance, perspective, or intention. Second, knowledge unlike information is about action. It is always knowledge 

‘to some end’, and third, knowledge, unlike information is about meaning. It is context specific and relational.” 

– Nonaka & Takeuchi, 1995 

 
Kunskap som överordnat information och data är dock en bred och generell definition som 

inte säger speciellt mycket om kunskapens egentliga karaktär och attribut (Hislop, 

2005). Därför används ofta olika perspektiv för att konkretisera fenomenet (Andriessen & van 

den Boom, 2007). Kunskapsavsnittet fortsätter därför med en inblick i de två breda 
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epistemologiska kunskapsläger som existerar inom samhällsvetenskapen. Dessa perspektiv, 

ibland kompletterande och ibland motsägande, benämns populärt som objekt- respektive 

processperspektivet och definierar inte bara kunskapsbegreppet som sådant, utan skapar även 

olika förutsättningar för hur kunskap bör hanteras och överföras inom organisationer. Det 

yngre processbaserade kunskapsperspektivet har vuxit fram ur den kritik som genom åren 

tilldelats objektperspektivet, men objektperspektivet är långt ifrån övergivet och praktiseras 

ännu i allra högsta grad. (Hislop, 2005; Jonsson, 2012) Med anledning av att båda 

perspektiven förekommer inom kunskapslitteraturen är det relevant att diskutera några av de 

faktorer som åtskiljer dem, samt vad som förenar dem. Innan detta görs är det dock viktigt att 

poängtera två saker; för det första omöjliggör uppsatsens begränsade omfattning en komplett 

kartläggning av den samlade teoretiska diskussionen, för det andra väljer de flesta forskare 

och teoretiker inte att utgå från perspektivens ytterligheter utan befinner sig närmare det 

område där de två perspektiven möts. Det är exempelvis få forskare som vidhåller tankarna 

från kunskapshanteringens tidiga dagar då kunskap betraktades som en produkt som kunde 

massproduceras och staplas på hög i kunskapslager (Jonsson, 2012). Då kunskap som ett 

objekt är det föreliggande perspektivet, samtidigt som det utgör basen för en substantiell del 

av forskningen inom kunskapshantering, anser uppsatsens författare att det är en lämplig 

startpunkt för den fortsatta diskussionen. 

2.1.1 Kunskap som ett objekt 

Cook och Brown (1999) refererar till objektperspektivet som epistemologin av ägande och 

menar att kunskap kan innehas både av individer och grupper. Perspektivet har sina rötter i 

positivismen och betraktar kunskap som något objektivt som kan kvantifieras och mätas. 

Kunskap kan existera utan påverkan av en individs subjektiva tolkning och kan därför existera 

oberoende av individen. Detta gör att kunskap är föremål för kodifiering, kan dokumenteras, 

avbildas i tabeller och diagram, samt lagras i fysiska artefakter. (Hislop, 2005) En 

begreppsanvändning som förekommer både inom det objektbaserade och det processbaserade 

kunskapsperspektivet är tyst och explicit kunskap. Det föreligger dock en skillnad i hur de 

olika begreppen används och beskrivs teoretiskt inom respektive perspektiv. Inom 

objektperspektivet består tyst kunskap dels av kognitiva element i form av mentala modeller 

uppbyggda av individens egna paradigm, personliga föreställningar och synsätt, dels av 

tekniska element i form av så kallat know-how (Nonaka, 1991; 1994). Explicit kunskap kan, 

relativt tyst kunskap, enkelt artikuleras och således även dokumenteras och överföras. Explicit 

kunskap är formell och systematisk och kan kodifieras och kommuniceras genom symboler 
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eller språk, exempelvis i form av manualer eller specifikationer. (Teece, 1981; Nonaka, 1991, 

1994) Nonaka med kollegor tolkade Polanyis (1966) syn på kunskap och populariserade 

begreppen tyst och explicit kunskap genom att utveckla ett konceptuellt ramverk som 

beskriver hur kunskap skapas genom en ständigt pågående process av dynamiska 

interaktioner mellan de två kunskapsdimensionerna (Nonaka 1991, 1994; Nonaka & 

Takeuchi, 1995; Nonaka & Konno, 1998; Nonaka & von Krogh, 2009). Nonakas välkända 

kunskapskonverteringsmodell betraktar kunskap som något dynamiskt snarare än statiskt men 

i slutänden ändå något som kan konverteras från den ena formen till den andra (Hislop, 2005). 

2.1.2 Kunskap som en process 

Medan objektperspektivet betraktar kunskap som ett objekt som kan kodifieras och ägas av 

individer, förstår processperspektivet istället kunskap som konstruerat och förhandlat genom 

social interaktion mellan individer (Jonsson, 2012). Med andra ord konceptualiserar 

processperspektivet kunskap som icke-separerbart från praktik och handling (Hislop, 2005). 

Bland andra menar Gherardi (2000) att kunskap är inbäddad i de aktiviteter som individer 

utför och därmed är kunskap mer än ett objekt som kan dokumenteras och överföras. Kunskap 

betraktat utifrån ett processperspektiv är därför starkt beroende av humankapital, vilket inom 

organisationer utgörs av dess anställda och deras aktiviteter (Kalling & Styhre, 2003). 

Skapandet, överföringen och användandet av kunskap är därmed ständigt pågående processer 

och kan i det närmaste liknas vid en våg i rörelse. 

Som nämnts under föregående rubrik finns det en skillnad mellan hur de två 

perspektiven betraktar relationen mellan tyst och explicit kunskap. Enligt processperspektivet 

kategoriseras inte kunskap som antingen tyst eller explicit, utan istället representerar de 

dimensioner på ett spektrum. Då kunskap är synonymt med handling och icke-separerbart 

från individen innehåller kunskap alltid tysta dimensioner, varför fullständigt explicit kunskap 

inte existerar. (Werr & Stjernberg, 2003) Förespråkare av processperspektivet motsäger sig 

inte att tyst kunskap till viss grad kan omvandlas till explicit kunskap, däremot menar de att 

processen aldrig kan slutföras. Det beror på att även om en individ kan dokumentera tyst 

kunskap i explicit form kommer den explicita kunskapen alltid att kräva en viss tyst kunskap 

för att kunna tolkas, vilken existerar inom individen. (Hislop, 2005) Tsoukas (1996) 

förtydligar resonemanget med att moment som innefattar handling kräver tolkning av 

individen eftersom att alla situationer i varierande utsträckning bär inslag av osäkerhet. 
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2.1.3 Uppsatsens förståelse för kunskapsbegreppet 

Mot bakgrund av ovan förda diskussion av kunskapsbegreppet ur olika perspektiv presenteras 

här en för studien användbar definition av kunskap: Kunskap är mer än information då 

kunskap är information som tilldelats mening genom bearbetning inom individen. Kunskap 

kan vara mer eller mindre svår att artikulera, manifesteras i handling och finns inbäddad i 

olika organisatoriska element. Definitionen är sett ur författarnas perspektiv en förenklad 

sanning av ett komplext begrepp men likväl tillräcklig och relevant för studiens syfte. I 

enlighet med författarnas förståelse för begreppet befinner sig uppsatsens definition i 

gränslandet där de två kunskapsperspektiven möts, om än närmare ett processperspektiv. Vid 

forskning inom kunskapsöverföring är det vanligt att utgå från ett perspektiv på kunskap. 

Jonsson (2012) menar dock att det i studier av kunskapsöverföring i praktiken, inte går att 

utesluta det ena perspektivet från det andra, en uppfattning som uppsatsens författare delar. 

2.2 Kunskapsöverföring 
Synen på kunskap som socialt konstruerad med subjektiva och tysta inslag utgör en viktig 

skillnad mellan de två kunskapsperspektiven eftersom kunskap därmed inte kan vara objektiv, 

vilket är ett grundläggande antagande inom objektperspektivet. Dessa antaganden och 

skillnader mellan perspektiven får i förlängningen olika följder för definitionen och 

genomförandet av organisationens kunskapsöverföring. Det objektbaserade synsättet 

understryker exempelvis i enlighet med Shannon och Weavers (1949) vedertagna 

kommunikationsmodell, vikten av bland annat goda kommunikationskanaler mellan sändare 

och mottagare, medan det processbaserade synsättet ser på överföringen som ett givande och 

tagande och fokuserar på möten mellan individer (Jonsson, 2012). En stor del av litteraturen 

inom kunskapshantering väljer dock inte ett tydligt perspektiv, vilket Jonsson (2012) menar 

komplicerar det praktiska användandet av vissa modeller och lärdomar. 

Kunskapsöverföring kan i praktiken ske på en mängd olika sätt. Ur ett allmänt 

perspektiv kan kunskapsöverföring exempelvis betraktas vid arbetsrotation, vid samarbete, 

genom informationsteknologi och personliga nätverk, samt genom utbildning och andra 

sociala aktiviteter (Lindkvist, 2001). En definition som har fått stort genomslag inom 

forskarvärlden och från vilken uppsatsen väljer att utgå föreslås av Argote och Ingram (2000): 

 
“Knowledge transfer in organizations is the process through which one unit (e.g., group, department, or division) 

is affected by the experience of another.” 

– Argote & Ingram, 2000 
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Faktorer kopplade till kunskapen i sig och förmågan att överföra kunskap brukar benämnas 

kognitiva faktorer (Jonsson, 2012). Nedan diskuteras några av de teorier och koncept som 

faller inom denna kategori, då dessa faktorer bedöms vara relevanta för att besvara hur 

kunskap överförs, eller misslyckas att överföras, mellan team. 

Tidigt betraktades kunskap som en resurs som var lätt att kopiera och snabb att 

överföra men kunskapsöverföring har visat sig vara en komplex och utmanade aktivitet som 

ofta underskattas av organisationer. Genomförda studier har visat att en stor del av alla försök 

att överföra kunskap intraorganisatoriskt misslyckas (Galbraith, 1990; Szulanski, 1996; 

Babcock, 2004). Både von Hippel (1994) och Szulanski (2000) menar att problemen 

relaterade till kunskapsöverföring kan variera kraftigt. Szulanski (2000) argumenterar för att 

organisationer inte alltid vet vad de vet, vilket går i linje med Polanyis (1966) citat ”vi vet 

mer än vad vi förmår uttrycka”1 och han förklarar detta med att intern kunskapsöverföring i 

regel är svår att genomföra. Även von Hippel (1994) tar avstamp i att kunskap ofta är klibbig 

och därmed svår att förvärva, överföra och använda. Begreppet klibbig2 definieras specifikt 

som kostnaden för att överföra kunskap från en enhet till en annan i en form som tillåter den 

mottagande enheten att applicera kunskapen. Viktigt att tydliggöra är att svårigheterna med 

att överföra kunskap inte enbart är sammanhörande med kunskapen som sådan, överföringen 

påverkas i lika stor utsträckning av attribut och val kopplade till själva överförandet samt till 

mottagande part. (von Hippel, 1994; Szulanski, 2000) Explicit kunskap kännetecknas av att 

den kan överföras till andra med näst intill obefintlig marginalkostnad, i kontrast till tyst 

kunskap, vilken inte kan kodifieras, utan endast förvärvas genom tillämpning och därför anses 

vara långsam, kostsam och osäker (Kogut & Zander, 1992; Grant, 1996). Vidare kan även 

kunskap om kunskap vara svår att överföra, trots att kunskapen i sig inte är det. Exempelvis 

kan det beröra mjukvara vilken enkelt överförs från en enhet till en annan, men där kunskapen 

om hur mjukvaran används är svåröverförd på grund av mjukvarans komplexitet. Specifika 

faktorer som kan påverka svårigheterna att överföra kunskap är exempelvis relationen mellan 

sändaren och mottagaren, kodifieringen av kunskapen, samt mottagarens förmåga att förstå 

värdet av ny kunskap. (Szulanski, 2000) På senare tid har klibbighet undersökts inom bland 

annat distansarbete och resultaten har visat på att kommunikationskanalen genom vilken 

kunskapsöverföring företas kan ha en större negativ påverkan på kunskapens kvalitet om 

kunskapen är klibbig (Coenen & Kok, 2014). 

																																																								
1	Uppsatsens	översättning	av	”we	can	know	more	than	we	can	tell”	
2	Uppsatsens	översättning	av	begreppet	sticky	
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Förmågan att förstå värdet av ny kunskap i syfte att använda den för kommersiella ändamål 

har argumenteras vara avgörande vid kunskapsöverföring (Szulanski, 2000; Tsai, 2001; 

Brown & Duguid, 2001, Easterby Smith et al., 2008). Denna förmåga benämns 

absorptionsförmåga 3  och beror på tidigare inlärd och till ämnet relaterad kunskap. 

Organisationens absorptionsförmåga bygger till stor del på de individuella medlemmarnas 

absorptionsförmåga och därför bör också den ideala kunskapsstrukturen till viss del bestå av 

överlappande kunskap vilken kompletteras med diversifierad kunskap som inte är 

överlappande. (Cohen & Levintahl, 1990) Zahra och George (2002) har utvecklat 

resonemanget och betraktar absorptionsförmåga som en dynamisk förmåga och ett resultat av 

de organisatoriska rutiner och processer genom vilka organisationer förvärvar, assimilerar, 

transformerar och exploaterar kunskap. Under senare år har bland andra Mu et al. (2010) 

kritiserat antagandet om att kunskapsöverföring fungerar effektivt så länge mottagarens 

absorptionsförmåga är god och argumenterat för att forskningen separerat och genom det till 

stor del försummat betydelsen av sändarens tolknings- och kommunikationsförmåga. I studien 

konkluderar Mu med kollegor att både organisationens absorptionsförmåga och dess 

kommunikationsförmåga påverkar kunskapsöverföring och för att förstå 

kunskapsöverföringsprocessen i sin helhet behöver båda faktorerna tas i beaktning (Mu et al., 

2010). Diskussionen framställer således ett perspektiv där kunskapsöverföring är beroende 

dels av enhetens existerande kunskapsstock vilken utgörs av enhetens samlade kunskap och 

erfarenhet, dels av enhetens förmåga att utvärdera och tillämpa kunskapen (Jonsson, 2012). 

Detta perspektiv ligger på så sätt även i linje med diskussionen om klibbighet och att kunskap 

bör överföras i en form som är applicerbar för mottagaren. 

Det finns en poäng med att notera att dagens kommunikationsverktyg och 

kunskapshanteringssystem ser annorlunda ut än vid tidpunkten för Cohens och Levintahls 

(1990) undersökning. De fokuserade exempelvis på kommunikationsstrukturen mellan 

organisationens olika enheter och argumenterade för att den person som är ansvarig för 

gränssnittet riskerar att bli en form av kontrollant av innehållet som kan välja vilken kunskap 

som lagras och delas inom organisationen (Cohen & Levintahl, 1990). Idag är de anställda 

mobila med tillgång till internet och moderna kommunikationsverktyg som tillåter 

videokonferens och nya former av samarbete. Det är i regel inte en person som lagrar 

information i en databas för organisationens medlemmar att ta del av, utan snarare är 

organisationens medlemmar medskapare av den kunskap som ständigt genereras, lagras och 

																																																								
3	Uppsatsens	översättning	av	begreppet	absorptive	capacity	
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överförs. Vikten av nya digitala funktioner inom organisationer har exempelvis påpekats av 

Hemsley och Mason (2013), vilket är en viktig parameter för uppsatsen att ta i beaktning. 

Grundtanken bakom absorptionsförmåga är dock densamma och konceptet används och har 

utforskats vidare av bland andra Mu et al. (2010), Kostopoulos et al. (2011) samt Liao och Yu 

(2013). 

Utöver kognitiva faktorer är det i linje med Nonaka och Takeuchi (1995) av stor vikt 

att ha en god förståelse för den kontext i vilken kunskapsöverföringen äger rum. Hur 

kunskapsöverföring ter sig inom en specifik organisation har till stor del att göra med den 

unika kontexten som bland annat utgörs av organisationens strukturer, kultur, teknologier, 

identitet, mål och strategier. (Argote, 2013) Argote (2013) menar att det är när erfarenheter 

interagerar med kontexten som ny kunskap skapas. En avgörande faktor för 

kunskapsöverföring mellan enheter är om de har en liknande kontext. Ett exempel på detta är 

företaget General Motors som byggde identiska fabriker i Argentina, Polen, Kina och 

Thailand och på så sätt möjliggjorde för ett effektivt kunskapsutbyte mellan de 

organisatoriska enheterna. Genom att strategiskt konstruera liknande kontexter kunde kunskap 

som fångats upp på en fabrik överföras och nya lösningar enklare implementeras på en annan 

fabrik. (Argote, 2013) Kunskapsöverföring mellan grupper baseras på ett liknande sätt i stor 

utsträckning på de element som de inblandade parterna har gemensamt, när fler element delas 

blir överföringen effektivare (Singley & Andersson, 1989). En grupp utvecklar dock alltid sitt 

eget unika arbetssätt, vilket skapar olikheter och komplicerar kunskapsöverföring grupper 

emellan (Levine & Moreland, 1991). 

2.2.1 Strategier för kunskapsöverföring 

Det var redan i början av 90-talet som organisationer allt mer började inse värdet av kunskap. 

Inledningsvis fokuserade organisationer på att lagra en så stor kunskapsmängd som möjligt 

under premissen att all den kunskap som fanns inom organisationen per automatik skulle 

generera värde på ett eller annat sätt. Problemet var dock att överflödet gjorde att kunskapen 

förblev oanvänd. (Bennet & Bennet, 2003; Cohen, 2006) 

Relaterat till de två kunskapsdimensionerna som tidigare diskuterats har flertalet 

strategier och modeller för kunskapsöverföring utvecklats. Bland andra föreslår Hansen et al. 

(1999) att en organisations arbetssätt, affärsplan och humankapital bör avgöra vilken form av 

kunskapsöverföringsstrategi organisationen ska lägga tonvikt vid. Detta har mynnat ut i två 

huvudsakliga strategier för att hantera och överföra kunskap. En kodifieringsstrategi innebär 

att organisationen kodar om och lagrar en så stor kunskapsmängd som möjligt. Strategin 
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syftar till att kunskapen ständigt ska vara tillgänglig och oberoende och att den ska kunna 

överföras från sändaren till samtliga anställda inom organisationen vid behov. (Hansen et al., 

1999) Strategin inkluderar att med hjälp av olika verktyg konvertera kunskap till exempelvis 

text, modeller, procedurer, grafiska element och protokoll för att möjliggöra återanvändning 

(Hansen et al., 1999; Jonson, 2012) Hansen et al. (1999) argumenterar för att strategin passar 

organisationer som i stor utsträckning förlitar sig på användandet av explicit kunskap för att 

lösa problem, exempelvis genom återanvändandet av best practice och färdiga modeller. En 

personifieringsstrategi innebär att organisationen fokuserar på personlig direktkontakt mellan 

individer och på så sätt kan strategin betraktas som mer informell än kodifieringstrategin 

(Boh, 2007). Strategin passar organisationer som i högre grad förlitar sig på tyst kunskap och 

anpassade lösningar, och för att vara effektiv bör fokus riktas mot att skapa en kontinuerlig 

dialog mellan de anställda, göra det möjligt för individer att skapa egna sociala nätverk, samt 

bygga fysiska mötesplatser för socialisering. Då den genererade kunskapen i regel är tyst 

innebär det att en förflyttning av individer är ett effektivt sätt att överföra kunskap mellan 

enheter. (Hansen et al., 1999) Ett antal undersökningar har studerat vikten av kommunikation, 

nätverk och relationer kopplat till kunskap (Tsai & Ghoshal, 1998; Lindkvist, 2001; Inkpen & 

Tsang, 2005) Hansen et al. (1999) menar att det, även om det är viktigt att lägga tonvikt vid 

en, är viktigt att se till båda strategierna samt att organisationer naturligt bär inslag av de båda. 

Hansens et al. (1999) strategier för kunskapsöverföring bygger till stor del på att 

kunskap först lagras och sedan modifieras och förflyttas inom en organisation. Det har bland 

annat fastslagits att en stor del organisatorisk kunskap lagras hos individer (Rothwell, 1978; 

Galbraith, 1990; Argote, 2013), men även att kunskap lagras i olika teknologier. Detta har 

undersökts av bland andra Leonard-Barton (1988) och Zander och Kogut (1995) samt på 

senare tid av Alavi och Leidner (2001) som bekräftade att informationssystem kan fungera 

som effektiva lagringsplatser av kunskap. Vidare har även organisatoriska rutiner och 

strukturer visat sig innehålla en stor mängd kunskap (Argote & Darr, 2001). En betydande 

mängd litteratur har berört kunskapslagring och de flesta forskare är överens om att kunskap 

finns i organisationens; individer som utgörs av de anställda, teknologi som inkluderar all 

hårdvara och mjukvara, samt strukturer och rutiner (Argote, 2013). 

2.2.2 Kunskapsreservoarer 

För att möjliggöra en studie av kunskapsöverföring anser uppsatsförfattarna att det krävs ett 

ramverk som är tillräckligt omfattande för att fånga kunskapsbegreppets abstrakta karaktär, 

tar hänsyn till kontexten och samtidigt är praktiskt tillämpningsbart. Ramverket som 
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uppsatsen kommer att applicera utvecklades av Argote och McGrath (2001) och har senare 

vidareutvecklats av Argote och Ingram (2000) och Argote och Miron-Spektor (2011), samt 

använts i empiriska undersökningar av bland andra Argote och Darr (2001). Enligt ramverket 

lagras kunskap i reservoarer bestående av organisationens individer, verktyg och aktiviteter, 

samt i relationerna mellan dem. Ordet reservoar används för att anspela på att kunskap kan 

lagras och återanvändas, samtidigt som ramverket inkluderar kognitiva aspekter genom att 

betrakta kunskap som direkt relaterat till kontext och handling. (Argote & Ingram, 2000) 

Ramverket inkluderar därmed, enligt hittills förda diskussion, aspekter dels från ett mer 

pragmatiskt synsätt på kunskap som är nära relaterat till objektperspektivet, dels från ett 

processrelaterat perspektiv genom sitt likställande av kunskap och handling, vilket ligger i 

linje med uppsatsförfattarnas förståelse för kunskapsbegreppet. 

 
“Knowledge can manifest itself in changes in cognitions or behaviour. The knowledge can be explicit or tacit 

and difficult to articulate. The knowledge includes both knowledge in the sense of a stock and knowing in the 

sense of a process.” 

– Argote, 2013 
 

Individer är organisationens medlemmar, verktyg refererar till tekniska komponenter, det vill 

säga mjukvara och hårdvara och aktiviteter innefattar organisationens rutiner, mål, intentioner 

och syften (Argote & McGrath, 2001; Argote & Ingram, 2000; Argote, 2013). Ramverket 

syftar till att ge praktiska insikter för hantering av kunskap inom organisationer och används 

som stöd i arbetet för att utveckla de kategorier av former för kunskapsöverföring som 

uppsatsen i ett senare skede använder vid analys av insamlad empiri. 

Att kunskap förstås som inbäddad i reservoarer innebär att kunskap kan överföras 

genom att reservoarer modifieras eller förflyttas från en del av organisationen till en annan. 

Exempelvis kan en modifiering av individreservoaren genomföras genom dialog eller 

utbildning. Kunskapsöverföring är dock som tidigare nämnts en komplex process och i 

praktiken är förflyttningar och modifieringar utmanande att genomföra, främst på grund av att 

reservoarerna måste vara kompatibla med varandra och med kontexten för att generera värde 

till organisationen. Med andra ord bör reservoarerna i regel anpassas i samband med flytt och 

modifiering. (Argote & Ingram, 2000; Argote & McGrath, 2001; Argote, 2013) Detta kan 

exemplifieras med att ett IT-verktyg som fungerat bra i en del av organisationen inte 

nödvändigtvis fungerar bra när det flyttas till en annan avdelning (Argote & Ingram, 2000). 
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2.2.2.1 Individer 

Idén om att individer fungerar som reservoarer för kunskap är väletablerad (Argote & 

McGrath, 2001). Individer utgörs av organisationens humankapital och innehar en tvådelad 

roll vid kunskapsöverföring. För det första är kunskapsöverföring kopplat till individer den 

mest komplexa formen då individens kapacitet varierar kraftigt beroende på kontext och 

kognitiv förmåga. För det andra har individer en viktig roll då de är kapabla att anpassa övriga 

reservoarer, det vill säga verktyg och aktiviteter, till att passa in i nya kontexter. (Argote & 

Ingram, 2000) Individer har som enda reservoar förmågan att lagra och överföra tyst kunskap 

och studier har visat att individer är kapabla att applicera och överföra tyst kunskap mellan 

beslutssituationer, trots att de i efterhand inte kunnat artikulera kunskapen. (Berry & 

Broadbent, 1984) 

Det finns både för- och nackdelar med att lagra kunskap hos individer. Bland annat 

skiljer sig kognitiva aspekter, så som inlärningsförmåga, motivation, uppmärksamhet och 

minneskapacitet, åt mellan individer. Det som gör individer till sårbara reservoarer är att 

organisationen går miste om kunskapen om en individ lämnar den. Ytterligare problem är att 

kunskap lagrad hos individer kan försvinna, helt enkelt för att människor glömmer, något som 

skiljer individer från övriga reservoarer (Argote & McGrath, 2001). Studier har visat att 

individer inte alltid är villiga att dela med sig av den kunskap de besitter om den är unik. Det 

har bland annat observerats att individer i grupper ogärna delar med sig av unik kunskap utan 

istället diskuterar kunskap som är känd för samtliga medlemmar. En förklaring är att om flera 

känner till samma sak är det större chans att det resulterar i en aktiv diskussion, en annan 

förklaring är att individer vill behålla den maktposition som unik kunskap medför och därför 

håller kunskapen för sig själva. (Stasser & Titus, 1985) 

Relationen mellan individer är organisationens sociala nätverk, vilket förbinder de 

anställda med varandra. (Argote & McGrath, 2001) Det har genomförts flertalet studier som 

påvisat kopplingar mellan sociala nätverk och kunskapsöverföring. Bland annat har det visats 

att sociala relationer påverkar vilken typ av kunskap som överförs och att sociala relationer 

även påverkar överföringens utfall. Exempelvis har enheter med svaga sociala band mellan 

varandra visat sig vara effektiva i överföringen av explicit och icke-komplex kunskap. När 

kunskap däremot var övervägande tyst var starka sociala band att föredra. (Hansen, 1999) 

Kunskap kan också vara kännedomen om vilka medlemmar som är bra på att utföra en 

specifik aktivitet eller på att hantera ett visst verktyg. Denna kunskap utvecklas över tid i takt 

med att medlemmarna skapar en förståelse för varandras förmågor och möjliggör för tillgång 
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till en större kunskapsbas då den enskilda individen vet vem den ska fråga när ett problem 

uppstår, något som ökar gruppens effektivitet. (Wegner, 1986, 1995) Studier inom området 

har dock visat att det är svårt att överföra denna kunskap mellan grupper (Moreland, Argote & 

Krishnan, 1996). 

2.2.2.2 Verktyg 

Verktyg är effektiva reservoarer för explicit kunskap och väl lämpade för kunskapsöverföring, 

i synnerhet vid storskalig överföring. Styrkan i verktyg är också vad som utgör dess främsta 

svaghet, nämligen att kunskapen inom dessa är konsekvent och statisk, något som även gör 

den relativt svår att förändra och anpassa till nya kontexter. (Argote & Ingram, 2000; Argote 

& McGrath, 2001) Dock har kunskap som lagras i teknologier och verktyg visat sig överföras 

lättare än annan kunskap (Zander & Kogut, 1995). Vidare är det lättare att överföra teknologi 

som inte är komplex, samt om förflyttningen av verktyg kompletteras med förflyttning av 

individer då de har en förmåga att anpassa verktyg till kontexten som nämnts ovan (Galbraith, 

1990). Verktyg är dessutom den mest rigida reservoaren då kunskapen tenderar att bestå över 

lång tid trots att den överförts, vilket ur ett perspektiv kan ses som positivt men ur ett annat 

som problematiskt. Argote (2013) exemplifierar verktygens rigida egenskaper med hjälp av 

en studie av Ford som visade att en stram automatisering i företagets fabriker gjorde det svårt 

att erbjuda en varierad produktlinje i enlighet med konsumenternas efterfrågan. Det är dock i 

anslutning till detta värt att poängtera att modern teknologi och den kontext i vilken studien 

genomförts ser annorlunda ut och kan antas vara mer anpassningsbar än den i ovan nämnda 

studie, då den genomfördes i en fabrik på 70-talet. 

2.2.2.3 Aktiviteter 

Överföringen av kunskap genom aktiviteter och rutiner har fått relativt stort utrymme i 

tidigare forskning. (Gersick & Hackman, 1990; Baum & Berta, 1999; Szulanski, 2000; Argote 

& Darr, 2001). Kunskap som bäddats in i aktiviteter eller rutiner kan på ett effektivt sätt 

tillgängliggöras för organisationens medlemmar (Hansen, 1999). Detta då kunskap inbäddad i 

aktiviteter inte längre är beroende av den enskilda individen, vilket tillåter att flera individer 

kan ta del av och applicera kunskapen simultant (Argote & McGrath, 2001). Exempelvis 

genomförde Argote och Darr (2001) en studie av pizzerior i vilken de identifierade en rutin 

för att sprida ut peperoni på pizzor och som på ett effektivt sätt hade spridit sig till andra 

pizzerior inom samma franchise. Fördelningsmetoden hade en låg komplexitet och kunde 

observeras och kodifieras i en rutin som enkelt kunde läras ut till nyanställda, vilket ansågs 
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vara huvudfaktorerna till varför kunskapen på ett lyckat sätt kunnat överföras (Argote & Darr, 

2001). 

Kunskap inbäddad i aktiviteter är på så sätt en effektiv metod för att överföra kunskap 

med låg risk för att kunskap glöms bort eller försvinner när individer lämnar organisationen. 

Studier har även visat att gemensamma aktiviteter hjälper grupper att utveckla en delad 

världsbild, något som i sin tur har visat sig effektivisera strategier för problemlösning (Levine 

et al., 2000). Lindkvist (2001) menar att kunskap inbäddad i aktiviteter är ett effektivt stöd för 

kunskapsöverföring mellan projekt eftersom de bland annat kan bidra med ett gemensamt 

språk. Aktiviteter beskriver de återkommande sekvenserna av möten och rutiner som används 

inom en grupp eller en organisation. Allt eftersom enheten samlar på sig nya erfarenheter 

utvecklas dessa, exempelvis genom upptäckten av en effektivare ordningsföljd av de rutiner 

som används inom ett projekt, alternativt genom en modifiering av befintliga rutiner. (Argote 

& McGrath, 2001) 

Gherardi (2006) har fokuserat på kunskap inbäddad i praktiker och rutiner och 

betraktat förändringar inom dessa som förändringar i kunskap. Kalling och Styhre (2003) har 

på ett liknande sätt argumenterat för att kunskapsöverföring manifesteras genom 

organisationens praktiker, genom möten, diskussioner och samarbete, med syfte att dela 

erfarenheter, exempelvis know-how, en insikt eller en idé. 

2.3 Teoretiskt ramverk 
För att studera kunskapsöverföring mellan systemutvecklingsteam utvecklas i detta avsnitt ett 

teoretiskt ramverk för studien. Ramverket används för att analysera det insamlade empiriska 

materialet i syfte att besvara studiens frågeställningar. Uppsatsens definition av kunskap ger 

stöd till uppsatsens författare att urskilja vad som kan förstås som kunskapsöverföring. 

Kunskapsöverföring sker enligt ovan förda diskussion när ett team påverkas av erfarenheten 

från ett annat team och manifesteras genom förändringar i arbetssätt, rutiner och praktiker. 

Teamens kunskap förstås som inbäddad i olika kunskapsreservoarer och kunskapsöverföring 

kan enligt den teoretiska diskussionen genomföras på två olika sätt; (1) genom att en 

kunskapsreservoar inom ett team modifieras genom erfarenheterna från ett annat team, eller 

(2) genom att en reservoar förflyttas till ett annat team. Genom att analysera identifierade 

manifestationer av kunskapsöverföring enligt denna definition tillåts uppsatsen att dra 

slutsatser om hur kunskap överförs mellan systemutvecklingsteam. 
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Kunskapsöverföring är starkt beroende av såväl organisationens som teamets kontextuella 

förutsättningar och de skilda reservoarerna har olika egenskaper gällande lagring och 

överföring av kunskap. Kontextens påverkan utgör med anledning av detta en central 

parameter i uppsatsens teoretiska ramverk på så sätt att identifierade manifestationer av 

modifiering eller förflyttning av kunskapsreservoarer placeras i sitt kontextuella sammanhang. 

Eftersom att kunskapsöverföring även påverkas av kognitiva faktorer, tas också dessa i 

beaktning med utgångspunkt i kunskapsreservoarerna och i relation till kontexten. 

Kunskapsöverföring genom modifiering och förflyttning av kunskapsreservoarer och ovan 

nämnda utgångspunkter relateras till presenterade strategier för kunskapsöverföring och 

förankrar på så sätt diskussionen i praktiska tillvägagångssätt. 
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3. Projektmetodik 
I denna del presenteras teori kring hur projekt bedrivs enligt två olika metodiker - 

vattenfallsmetodik och agil metodik med särskilt fokus på Scrum. Syftet är att läsaren ska få 

en grundläggande förståelse för de fundamentala skillnaderna, samt för relevanta begrepp 

och uttryck som uppsatsen i nästkommande delar kommer att referera till.   

 

Traditionellt sett har systemutvecklingsprojekt genomförts enligt en sekventiell modell där 

samtliga av projektets olika faser planerats på förhand och där en fas av projektet behövt vara 

färdigställd innan nästa fas kunnat påbörjas. Denna projektmodell benämns populärt 

vattenfallsmetodik och dess främsta fördelar ligger i dess enkla och strukturerade 

tillvägagångssätt. (Royce, 1970) Vattenfallsmetodiken har dock flera nackdelar. Bland annat 

innebär det linjära tillvägagångssättet en låg flexibilitet samtidigt som metodiken innehåller 

många formella processer där stor vikt fästs vid kontinuerlig dokumentation. (Awad, 2005) 

Med anledning av detta har det utvecklats flertalet iterativa projektmetodiker under 

samlingsnamnet agila metodiker. Fundamentet i dessa metoder är ett fokus på repetition av 

korta arbetscykler och metoderna är specifikt framtagna för att möjliggöra kommunikation, 

samarbete och koordination. Detta uppnås bland annat genom att projektmedlemmarna sitter 

tillsammans för att underlätta en ständig informell kommunikation och genom att skapa ett 

nära och flexibelt samarbete mellan projektgrupp och slutkund. (Whitworth, 2006) Scrum är 

en populär variant av agila arbetssätt och bedöms idag vara den vanligast förekommande 

metodiken inom organisationer (Pikkarainen et al., 2008; Stray et al., 2016; Karlsen et al., 

2011). Scrum följer de värderingar och principer som stadgats i det agila manifestet och 

förespråkar (1) fokus på individer och interaktioner framför processer och verktyg, (2) 

fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation, (3) kundsamarbete framför 

kontraktsförhandling, samt (4) förändringsbenägenhet framför att följa en statisk plan 

(http://agilemanifesto.org; Pikkarainen et al., 2008). 

Allt arbete i Scrum utförs i så kallande sprintar, vilka utgörs av iterationer om 3-30 

kalenderdagar. Varje sprint inleds med ett tidsbegränsat planeringsmöte där teamet 

tillsammans tar fram en plan för vad som ska göras under den kommande sprinten. Under 

sprinten hålls varje dag ett femton minuter långt möte där alla i teamet ska redogöra för vad 

de har gjort sedan det senaste mötet, vad de planerar att göra innan nästa möte, samt vad som 

eventuellt står i vägen för att de ska uppnå sina respektive åtaganden. (Schwaber, 2004) I 

slutet av varje sprint görs en demonstration, en så kallad sprintåterblick, där hela teamet går 
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igenom sprinten tillsammans med kunden (Sutherland & Schwaber, 2013a). Efter 

sprintåterblicken och innan nästa sprint inleds hålls ytterligare ett möte benämnt retrospektiv i 

syfte att reflektera över utvecklingsprocessen för att göra den mer effektiv inför nästa sprint 

(Schwaber, 2004). 

Scrum utgår från tre huvudsakliga artefakter; produktbackloggen, sprintbackloggen 

och inkrementet som visualiseras på en aktivitetstavla. Produktbackloggen är en lista med 

prioriterade krav för vad som ska ingå i en produkt och listar alla funktioner, krav, 

förbättringar och modifikationer som tillskrivs produkten inför framtida leverans. 

Sprintbackloggen definierar de element som valts ut från produktbackloggen och som 

utvecklarteamet åtagit sig att färdigställa under den kommande sprinten. Inkrementet är 

summan av alla element från produktbackloggen som har färdigställts under sprinten och 

värdet av de samlade inkrement som färdigställts under tidigare sprintar. (Sutherland & 

Schwaber, 2013a) 

Ett scrumteam utgörs av en scrummaster, en produktägare och ett utvecklarteam. 

Syftet med teamet är att det ska vara självorganiserande och tvärfunktionellt, samtidigt som 

rollerna har särskilda ansvarsområden med tillhörande auktoritet i olika frågor. Scrummastern 

ansvarar för att implementera och anpassa metodiken så att den passar organisationens 

förutsättningar. I rollen ingår också ett ansvar för att de etablerade processerna i Scrum 

efterföljs av samtliga involverade och scrummastern ska genom engagemang och vägledning 

av teamet säkerställa att projektet i slutänden levererar det förväntande resultatet. (Schwaber, 

2004; Sutherland & Schwaber, 2013a) Produktägarens främsta uppgift är att sätta upp 

ramarna för projektet genom att ta fram en initial kravspecifikation baserat på kundens 

önskemål, vilken sedan placeras i produktbackloggen. Utvecklarteamet ansvarar som ovan 

nämnts för att utveckla inkrementen baserat på projektets produktbacklogg. Utvecklarteamet 

är kollektivt ansvariga för arbetet inom varje iteration och projektet i sin helhet. (Schwaber, 

2004) 
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4. Metod 
I metodavsnittet diskuteras viktiga frågor och val som har gjorts under studien. Inledningsvis 

berörs studiens undersökningsapproach varpå undersökningens design presenteras. Därefter 

följer en redogörelse för hur insamlingen av det empiriska materialet har gått till. Till sist 

presenteras studiens tillvägagångssätt som har tillämpats vid analysen av insamlad empiri.   

4.1 Undersökningsapproach 
Syftet med studien är att erhålla nya insikter och skapa en förståelse för kunskapsöverföring 

mellan team inom en organisation, mer specifikt inom en hittills underutforskad kontext, 

nämligen hur kunskap överförs mellan systemutvecklingsteam under övergången till en ny 

projektmetodik. Syftet innebär att en explorativ undersökningsapproach är lämplig att 

använda och då uppsatsen söker svaret på hur, är en kvalitativ metod passande då det 

möjliggör för en djupare förståelse (Saunders et al., 2009). Kunskap är ett svårartikulerat och 

komplext begrepp, vilket innebär att kvantitativa undersökningar i form av enkäter som 

enskild insamlingsmetod kan ha svårt att fånga en helhetsbild av kunskapsöverföring (Argote 

& Ingram, 2000). Med detta i åtanke har uppsatsen därför valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning baserat på en fallstudie. 

4.2 Undersökningsdesign 
Uppsatsens utgångspunkt har varit att metodvalen ska komplettera varandra och därigenom 

besvara uppsatsens syfte på bästa sätt, varför data huvudsakligen har samlats in genom både 

semistrukturerade intervjuer och direkt observation med hänsyn till vad som föreslås av 

Eisenhardt (1989). Insamlad data bygger till viss del på insikter genererade genom en digital 

enkätundersökning, vilken inledningsvis bidrog till en kontextuell förståelse och vidare gav 

indikationer på specifika manifestationer av kunskapsöverföring som senare undersöktes 

vidare under intervjuerna med studiens respondenter. 

4.2.1 Urvalsprocess 

Inför studien sattes ett antal kriterier upp gällande fallföretaget. Först och främst skulle 

fallföretaget arbeta med eller ha en avdelning som arbetade med systemutveckling. För det 

andra skulle fallföretaget ha ett flertal olika systemutvecklingsteam, då endast ett eller ett par 

team inte skulle anses vara tillräckligt för att besvara uppsatsens syfte. Vidare var två slutliga 
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kriterier att fallföretaget skulle befinna sig i processen av ett metodikskifte på väg mot ett 

agilt arbetssätt, samt att uppsatsens författare skulle beviljas god tillgång till företaget för att 

säkerställa en tillräckligt omfattande materialinsamling. Utifrån detta kontaktades och avböjde 

tre företag, innan ett fjärde företag uppfyllde uppsatsens kriterier.  

4.2.2 Folksam 

Folksam är idag ett av de största försäkringsbolagen i Sverige med näst intill varannan svensk 

som kund. Koncernen är kundägd och utgörs av de två bolagen Folksam Sak och Folksam 

Liv, och har tillsammans med ett antal dotterbolag idag knappt 4000 anställda med 

huvudkontor i Stockholm. (www.folksam.se; www.wikipedia.org) Folksam har på senare tid 

mottagit positiv kritik bland annat för sina innovativa marknadskampanjer och för att vara 

föregångare inom molnbaserad IT-drift, inom en annars relativt trögflytande bransch 

(www.dn.se; www.dagensps.se; www.computersweden.se; www.resume.se). Studien har 

utförts inom IT-organisationen på Folksam och rådande kontext samt vad det agila projektet 

innebär utvecklas vidare under empiriavsnittet. 

4.2.3 Förstudie 

Kontexten är viktig i en studie av kunskapsöverföring och eftersom att det existerar flertalet 

olika agila arbetssätt som organisationer också anpassar efter sina unika förutsättningar, 

ansågs det nödvändigt att skapa en förståelse för Folksams kontext innan den huvudsakliga 

studien inleddes. Med anledning av detta genomfördes en förstudie i form av en förberedande 

telefonintervju samt ett efterföljande besök där en sprintplanering i ett systemutvecklingsteam 

observerades. 

Den förberedande telefonintervjun genomfördes den 24 mars med Jonas Lundström, 

ansvarig för det agila programmet på Folksam. Av telefonintervjun fastställdes att Folksam 

var i processen att övergå från en klassisk vattenfallsmetodik till den agila metodiken Scrum. 

Programmet implementeras genom totalt fem vågor vilka är 17 veckor långa med cirka 20 

team i varje. Arbetet är just nu inne i den fjärde vågen och det är i perioden mellan den sjunde 

och den elfte veckan som studien har genomförts. För att undvika att uppsatsförfattarnas 

uppmärksamhet under den efterföljande studien skulle gå till att förtydliga teoretiska 

förutsättningar och arbetssätt inom Scrum, fokuserades därför tiden innan 

observationstillfället den 5 april på att förstå ramverket i metodiken. Under förstudiens 
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följande observationstillfälle ställdes klargörande frågor gällande de anpassningar till Scrum 

som författarna uppfattade att Folksam hade genomfört, vilka utvecklas vidare under empirin. 

4.2.4 Intervjuobjekt 

Genom studiens första samtal med Folksam bokades en intervju in med en så kallad agil 

coach. Denna respondent valdes ut av vår ursprungliga kontakt på Folksam, Jonas Lundström, 

och denna agila coach förmedlade sedan kontakten med ytterligare en agil coach. De agila 

coacherna arbetar med att vägleda de anställda under metodikskiftet och de intervjuades för 

att skapa en förståelse för kunskapsöverföring mellan teamen ur deras perspektiv. Genom sitt 

arbete har de byggt upp ett stort kontaktnät inom Folksam och de var hjälpsamma i arbetet 

med att boka in intervjutillfällen och observationstillfällen. 

Lämpliga intervjuobjekt identifierades genom ett riktat urval där individer tillfrågades 

efter deras närvaro på Folksams PO/TC-forum, vilket är ett forum för reflektion och utbyte av 

erfarenheter mellan produktägare och teamcoacher. Ett riktat urval bedömdes vara den bäst 

lämpade metoden då Saunders et al. (2009) menar att metoden är passande när studien arbetar 

med ett litet urval och då det är önskvärt att intervjua respondenter som är informativa, vilket 

var fallet för föreliggande studie. Personer från olika team med skilda ansvarsroller 

tillfrågades, vilket ligger i linje med vad Saunders et al. (2009) benämner ett heterogent urval 

och är en fördel då de mönster som framträder med stor sannolikhet är av stort intresse trots 

ibland helt skilda respondenter. Detta möjliggjorde att data kunde samlas in för att beskriva 

och förklara de framträdande mönster och teman som observerades, något som senare 

användes för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Detta tillvägagångssätt tillät även 

uppsatsen att beakta olika perspektiv genom källtriangulering, något som stärker studiens 

validitet. De olika infallsvinklar som metoden bidrar med möjliggör för ökad förståelse för 

den studerade kontexten, en djupare analys av den insamlande empirin, samt en ökad 

möjlighet till generalisering av studiens resultat. (Saunders et al., 2009) Genom detta bedöms 

den insamlande empirin vara pålitlig och tillräcklig för att besvara studiens syfte. 

4.3 Datainsamling 
4.3.1 Observation 

Fyra observationer genomfördes under Folksams PO/TC-forum. Inför samtliga observationer 

förklarades syftet med uppsatsförfattarnas närvaro och författarna satt sedan med utan att 

delta i den faktiska aktiviteten. Detta tillät författarna att fokusera på diskussionen och 
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anteckna vad deltagarna sade i en observationsmall (Appendix 1). En studie av 

kunskapsöverföring medför vissa svårigheter, bland annat att kunskapsöverföring inte kan 

observeras direkt i samband med att det sker (Karlsen et al., 2011). Syftet med 

observationerna var inte heller att direkt observera kunskapsöverföring utan dels att försöka 

skapa en förståelse för kontexten på Folksam och sätta studien i sitt sammanhang, och dels att 

notera de erfarenheter som deltagarna delade sinsemellan för att sedan undersöka dessa vidare 

under intervjuerna.  

4.3.2 Intervjuer & intervjuguide 

Saunders et al. (2009) menar att semistrukturerade intervjuer är att föredra när syftet som för 

föreliggande studie är att nå en djupare insikt i ett specifikt, samt hittills underutforskat 

område, varför dessa var studiens huvudsakliga datakällor. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggjorde för ledigare samtal då frågorna inte var knutna till en specifik ordningsföljd, 

samt att det tillät följdfrågor när det ansågs nödvändigt. Den kvalitativa metoden och de 

semistrukturerade intervjuerna, tillsammans med det begränsade urvalet påverkar den externa 

validiteten på så sätt att studien inte enkelt går att replikera så som vid en kvantitativ studie, 

däremot kan studien utgöra en grund från vilken kvantitativa studier kan ta avstamp (Saunders 

et al., 2009). Med anledning av detta är intervjuguiderna bifogade för att försäkra en så hög 

validitet som möjligt (Appendix 2, 3 & 4). 

Författarna gjorde ett medvetet val genom att inte bryta ned kunskapsbegreppet inför 

intervjuerna. Respondenterna fick inledningsvis själva resonera fritt kring kunskapsbegreppet 

utifrån deras personliga uppfattning. Detta i enighet med Lindkvist (2001) som menar att 

respondenten genom att använda exempel från sin egen verklighet dels undviker att diskutera 

kunskap endast ur generella termer, och dels fritt tillåts att associera kunskap till olika 

områden utan att distraheras av perspektiv som respondenten inte känner till sedan tidigare. 

Vid två intervjuer fick kunskapsdiskussionen en aningen filosofisk karaktär, varpå författarna 

fick respondenten att koppla diskussionen tydligare till sitt arbete. Uppsatsens författare valde 

även att exkludera kunskapsdimensionerna tyst och explicit vid genomförandet av 

intervjuerna. Uppsatsförfattarna erkänner värdet av att identifiera olika kunskapsdimensioner i 

relation till kunskapsreservoarer och dess överföring, men inser också problematiken i att 

aktivt fråga om explicit respektive tyst kunskap i enlighet med kunskapsdiskussionen i den 

teoretiska referensramen. I studien har därför begreppen tyst och explicit kunskap snarare 

använts för att skapa en underliggande förståelse, än som ett verktyg för kategorisering. 
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De utformade intervjufrågorna ämnade få respondenterna att relatera till en förändring i 

teamets arbetssätt, eller till en annan situation som manifesterade att kunskap hade överförts. 

Kunskap manifesteras som tidigare diskuterats i handling varför exempelvis en förändring av 

teamets interna rutiner kunde vara en lämplig indikator på att kunskapsöverföring hade ägt 

rum. Intervjufrågorna utformades således för att studera kunskapsöverföring genom dess 

manifestation, genom att exempelvis be respondenten knyta an sitt svar till en situation då 

denne löst ett problem med hjälp av erfarenheter från ett annat team. Vid intervjuerna med de 

agila coacherna ställdes frågor utifrån hur de uppfattade situationen och hur de upplevde att 

teamen överförde kunskap mellan varandra, samt om de kunde exemplifiera detta. 

4.3.3 Intervjuprocess & observationsprocess   

Samtliga observationer och intervjuer genomfördes under en treveckorsperiod på Folksams 

huvudkontor i Stockholm. Intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte för att minska risken 

för missförstånd samt för att möjliggöra tolkning av ansiktsuttryck och gester (Saunders et al., 

2009). Alla respondenter erbjöds anonymitet både när intervjutillfället bokades, samt i direkt 

anslutning till intervjutillfället, vilket syftade till att göra respondenterna bekväma och därmed 

möjliggöra för en djupare diskussion. Med anledning av detta refererar uppsatsen i empirin till 

de agila coacherna som “AC” samt produktägare och teamcoacher som “PO/TC”.  

Respondent Benämning Intervjulängd 

Produktägare/Teamcoach PO/TC 1 48:30 

Produktägare/Teamcoach PO/TC 2 39:21 

Produktägare/Teamcoach PO/TC 3 45:40 

Produktägare/Teamcoach PO/TC 4 42:18 

Agil coach AC 1 1:02:07 

Agil coach AC 2 59:18 
 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades separat av båda författarna direkt efter 

avslutad intervju, detta för att undvika missuppfattningar mellan respondenten och författarna, 

samt författarna emellan. Uppsatsens författare är medvetna om att detta kan ha påverkat 

respondenterna på så vis att de upplevt situationen som obekväm (Saunders et al. (2009), men 

menar också att den erbjudna anonymiteten kan ha motverkat detta. I slutet av varje intervju 



	
25	

avtalades att eventuella följdfrågor eller kompletterande intervjuer vid behov kunde komma 

att genomföras, antingen via telefon eller e-post.	

4.3.4 Sekundärdata 

Under studien har det samlats in sekundärdata i form av en enkätundersökning med hjälp av 

det digitala verktyget Mentimeter (www.mentimeter.com). Undersökningen genomfördes i 

samband med PO/TC-forumet vilket innebar att respondenterna antingen hade rollen som 

teamcoach eller produktägare. Enkäten ställde frågor rörande respondentens upplevelse av 

kunskapsöverföring och gav en indikation på om respondenterna själva upplevde att de delade 

kunskap med varandra. Materialet användes för exemplifiering under intervjuerna. 

4.4 Analys av data 
Studien har i valet av analysmetod utgått från Oates (2006). I ett första steg lästes materialet 

igenom för att skapa en helhetsbild. I ett andra steg sorterades och färgkodades data efter (1) 

sådant som kunde relateras till kontexten i vilken studien utförts, (2) sådant som var relevant 

för att besvara studiens syfte, samt (3) sådant som inledningsvis inte bedömdes vara relevant 

för vare sig kontext eller för studiens syfte. I ett tredje steg färgkodades det material som 

bedömdes vara relevant för att beskriva en tillräckligt omfattande och rättvisande bild av 

kontexten under olika rubriker. I ett fjärde steg kodades det som bedömdes vara relevant för 

att besvara studiens syfte i relation till kunskapsöverföring. Detta gjordes genom att först 

kategorisera empirin som antingen kunskapsöverföring inom ett team eller mellan olika team, 

där kunskapsöverföring mellan team var i fokus. Empirin kategoriserades i detta steg efter de 

teman som efter hand trädde fram. Slutligen kopplades det empiriska materialet till den 

teoretiska referensramen. 

Vid tolkning av kvalitativ data finns det alltid en risk att undersökaren misstolkar data 

och därmed minskar den interna validiteten av resultatet (Saunders et al. (2009). Genom att 

separat transkribera intervjuerna kunde författarnas tolkningar och förståelse jämföras. 

Författarna lyssnade även igenom inspelningarna en gång till och kunde på så sätt reda ut 

eventuella meningsskiljaktigheter. Uppsatsförfattarna menar därför att analysen är utförd på 

ett sätt som minimerat risken för feltolkning. 
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5. Empiri 
I empirin redovisas inledningsvis kontexten i vilken studien har genomförts. Den empiriska 

framställningen fortsätter med att beskriva kunskapshantering inom team och 

kunskapsöverföring mellan team. Avsnittet presenterar de erfarenheter och insikter som har 

delats mellan teamen efter de empiriskt genererade teman som har framträtt.   

5.1 Den studerade kontexten 
5.1.1 Bakgrund till det agila programmet 

Folksam har genomgått en stor förändringsresa sedan millenniumskiftet och är idag ett av de 

största försäkringsbolagen i Sverige. Som ett led i arbetet med att bygga det företag Folksam 

är idag anställdes en ny koncernchef i september år 2013, Jens Henriksson, som då kom från 

en position som verkställande direktör på OMX. Analysen som gjordes vid den nya 

koncernchefens tillträde visade att Folksam var underinvesterat i sin infrastruktur med en stor 

mängd legacy-system, men också att det fanns en stor potential till förbättrad output. Jonas 

Lundström, ansvarig för det agila programmet på Folksam uttryckte det som att 

organisationen såg ut som en Volvo V70 på utsidan men att det under huven var en gammal 

Amazon. Med anledning av detta inleddes en storsatsning på utveckling, effektivisering och 

konsolidering av verksamheten, vilket resulterade i det agila program som just nu håller på att 

implementeras inom IT-organisationen. Programmet innebär att Folksam, avdelning för 

avdelning, går från resurs- till teamorientering genom att skapa agila team över 

organisationen enligt projektmetodiken Scrum. Arbetet leds av tio agila coacher vilka främst 

har praktisk erfarenhet från att leda förändringsprojekt och från att själva arbeta agilt, snarare 

än en teoretisk utbildning inom agila metoder.  

5.1.2 Tidigare projektmetodik 

Folksams tidigare arbetssätt var grundat i en traditionell vattenfallsmetodik där projekten 

löpte sekventiellt med en tidshorisont på upp till två år. Projekten låg utanför den dagliga 

förvaltningen och fungerade likt separata organisationer inom organisationen. Det 

resursorienterade synsättet som präglade arbetet värdesatte en djup kompetens där anställda 

hyrdes in till projekt för att bidra med sina specifika kunskaper. När ett projektteam stötte på 

ett problem eller en incident var det således tydligt vem som hade den nödvändiga 

kompetensen som krävdes för att hantera situationen, vilket ledde till tydliga roller inom 
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projekten. De tydliga rollerna och ansvarsområdena gjorde att det fanns ett litet behov av 

kunskapsöverföring inom teamen.  

Ett stort fokus var riktat mot dokumentation av det genomförda arbetet och eventuella 

erfarenheter, vilket i regel gjordes med hjälp av en mall i ett textredigeringsprogram. Den 

omfattande dokumentationen syftade till att möjliggöra för de anställda att gå tillbaka och 

granska arbetsprocessen, samt till att undgå problematiken med att uppfinna hjulet på nytt vid 

varje ny projektstart. Förfarandet ledde dock till ett överflöd av dokumentation som sällan 

användes och som sällan används än idag. På grund av bland annat behörighetskrav tenderade 

dokumentationen att stanna inom respektive team. 

5.1.3 Agil projektmetodik enligt Folksam 

Folksam har under implementeringen av den nya projektmetodiken tillåtit teamen att själva 

anpassa metodiken och processerna i Scrum till deras vardag och kontext. Några team 

använder exempelvis färgkoder på aktivitetstavlan, medan andra team använder olika 

magneter för att förtydliga vad innehållet på aktivitetstavlan innebär. Några team har 

medlemmar som sitter geografiskt åtskilt och har därför valt en digital lösning för sin 

aktivitetstavla, även om det finns några team som arbetar med en analog tavla och håller sina 

möten över videolänk. Teamen har även möjlighet att utforma sina egna mätetal. Däremot är 

samtliga baselement inom Scrum så som sprintplaneringsmöten och retrospektiv på plats 

inom samtliga team. Folksam har valt att använda en egen terminologi och använder 

exempelvis termen teamcoach istället för scrummaster. Produktägaren benämns PO4 då 

produktägare som ansvarsområde var etablerat inom Folksam redan innan implementeringen 

av Scrum. Teamen består av tio till femton personer varav en är produktägare (PO) och en är 

teamcoach (TC). Arbetet som PO och TC uppgår till ungefär 50 procent och resterande tid 

fyller personen en annan funktion som exempelvis utvecklare eller systemspecialist. 

Tidigare erfarenhet av agila metoder varierar bland de anställda. Den största delen av 

utbildningen har de anställda erhållit internt genom de agila coacherna, även om några TC 

gått certifieringar externt hos bland annat Citerus och Crisp. Teamen har kommit olika långt i 

övergången och medan några team upplever att aktivitetstavlan tydliggör arbetsuppgifterna 

och att de nu kan diskutera kraven på aktivitetstavlan tillsammans, upplever andra team att de 

kör på enligt samma modell som tidigare fast med en releasekalender på aktivitetstavlan. 

 

																																																								
4	Förkortning av det engelska begreppet Product Owner	
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“Det viktiga är att man har en bra visualisering av ärenden och status på tavlan. Vi bytte till en ny tavla under 

den förra sprinten och jag känner att jag har en sådan överblick och vet vad teamet jobbar med.” 

 – PO/TC 3 
 

I teorin innebär övergången till ett teamorienterat arbetssätt att teamet ska lösa arbetsuppgifter 

och problem tillsammans, till skillnad från ovan presenterade resursorientering som i större 

utsträckning förlitar sig på individens djupa kunskap och specifika kompetens. Ett begrepp 

som flitigt diskuteras bland respondenterna är den så kallade bussfaktorn. Konceptet går ut på 

att om en teammedlem blir överkörd av en buss på väg till arbetet ska övriga medlemmar 

inneha tillräcklig tvärfunktionell kunskap för att täcka upp för bortfallet, med andra ord ska 

samtliga teammedlemmar ha en viss gemensam kunskapsbas. Flera respondenter har tagit 

fasta på begreppet T-kompetens, vilket innebär att kunskapsbasen ska vara formad som ett T 

– bred generell kunskap blandat med djup områdesspecifik kunskap. 

 
“Vi har börjat bryta ned aktiviteter på tavlan så att någon annan i teamet kan ta över om den som är ansvarig är 

borta och verkligen förstår vad som ska göras.” 

– PO/TC 1 

 
Den nya projektmetodiken innebär att IT-organisationen har övergått till en renodlad 

projektorganisation där de anställdas arbetsuppgifter utgörs av projektbaserat arbete. Med 

anledning av detta har Folksam implementerat fasta leveransteam och de anställda är därmed 

tillsvidare medlemmar av ett och samma team. Uppfattningen om hur övergången har fortlöpt 

skiljer sig delvis mellan de tillfrågade respondenterna. Flertalet av de tillfrågade menar att de 

till en början upplevde att den nya metodiken adderades som ett skal på en redan befintlig 

struktur, vilket endast ledde till merarbete och en ökad komplexitet. Trots att de flesta teamen 

i allt större utsträckning har börjat anamma den nya metodiken finns det fortfarande team som 

har svårigheter med anpassningen och alltjämt tycker att införandet enbart försvårar det 

dagliga arbetet. Dessa upplever bland annat att metodiken kräver allt för många möten, vilka 

tar upp för mycket tid och försvårar deras möjligheter till hinna med det ”vanliga arbetet”. 

 
“Vi har anammat agila arbetssätt på så sätt att vi har tavlor, vi är transparenta och har mycket möten. Men vi 

jobbar inte agilt ännu. Folk pratar fortfarande om överlämningen. ’Vad då överlämning?’ Folk tror att det är en 

storm som blåser över och att de sedan kan återgå till sitt gamla arbetssätt.” 

– PO/TC 4 

 

Det faktum att teamen har anpassat sig till den nya metodiken i varierande grad har resulterat i 

att teamen inom den fjärde vågen har kommit olika långt och hamnat i otakt med varandra. 
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Respondenterna menar att det har att göra med vilka team som har accepterat förändringen 

och förstått hur metoden fungerar. En respondent uttryckte att det till stor del beror på 

gruppmedlemmarnas engagemang, med störst vikt vid rollerna PO och TC (PO/TC 1). I de 

mest framgångsrika teamen har PO och TC visat ett intresse och en vilja att utvecklas, 

exempelvis genom att gå kurser och på egen hand läsa böcker om agila metoder och Scrum. I 

ett tidigt skede av vågen valde de agila coacherna att sätta in punktinsatser mot utvalda team 

med förhoppningen att dessa skulle fungera som inspirationskällor och driva resterande teams 

utveckling. Detta menar de agila coacherna är en bidragande orsak till otakten mellan teamen.  

5.2 Kunskapsöverföring 
5.2.1 Kunskapshantering inom ett team 

För att ha möjlighet att förstå hur kunskap överförs mellan team krävs det en förståelse för hur 

kunskap hanteras inom ett team. De team som har studerats har till viss del valt olika 

tillvägagångssätt för att dokumentera arbetet. Samtliga respondenter vittnar om att de har 

någon form av dokumentdatabas där de lagrar olika typer av erfarenheter som anses vara 

relevanta för hela teamet att känna till i syfte att förhindra att tidigare misstag återupprepas. 

Databasen används i varierande grad och innehåller mallar för dokumentation av kortare 

kommentarer. Ett team använder utöver den ett dokumentsystem baserat på SAP (PO/TC 3). 

Trots den skilda användningen är respondenterna enhälliga i att dokumentationen har minskat 

sedan inträdet i den agila vågen. 

 
“Det agila har inte medfört minskad dokumentation i en negativ bemärkelse, snarare har man har försökt ta bort 

onödig dokumentation som egentligen inte behövs […] Dokumentationen har blivit mindre men bättre.” 

– PO/TC 2 

 
Observationer och intervjuer har visat att dokumentation av det löpande arbetet efter den agila 

introduktionen i stor utsträckning sker med hjälp av aktivitetstavlan. Då aktivitetstavlan är 

anpassad efter de olika teamens specifika förutsättningar skiljer sig dokumentationen åt 

mellan teamen. Gemensamt är dock att en stor del av det dagliga arbetet grundas i 

interaktioner med aktivitetstavlan och därmed dokumenteras arbetet löpande. Vad som har 

framgått är aktivitetstavlans betydelse och påverkan på teamens arbete. Vissa respondenter 

uttryckte att aktivitetstavlan i mångt och mycket styr det dagliga arbetet och exemplifierade 

detta med att en dåligt strukturerad aktivitetstavla resulterar i ett mindre strukturerat 

arbetssätt. De agila coacherna menade under intervjuerna att de har sett en trend där teamen i 
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början av vågen hade tavlor med ett alltför omfattande innehåll, men att innehållet med tiden 

reducerats till att representera det mest vitala.  

Flera respondenter upplever att kunskapsöverföringen inom teamen har blivit bättre i 

och med övergången till det nya arbetssättet. PO/TC 2 menade att kunskapsöverföringen inom 

teamen var knapp när denne började arbeta på Folksam. Under intervjun liknade respondenten 

de anställda vid silos som endast arbetade i det system som de var specialister inom, men 

menade att detta i och med skiftet till teamfokuseringen förändrats och de anställda numer 

uppmuntras till att dela kunskap med övriga teammedlemmar. Samma respondent menade 

även att en stor del av kunskapen lagras i huvudet på teammedlemmarna. Att teamens 

kontinuerliga dialog har lett till ökad kunskapsöverföring inom team har uttryckts av 

respondenterna genom såväl intervjuer som observerade PO/TC-forum. 

 
“Vad den agila metoden gör är att det blir en form av automatisk kunskapsöverföring, vare sig du vill det eller ej. 

Om man inte håller för öronen under våra gemensamma möten varje dag får man automatiskt höra vad de andra i 

teamet pysslar med.” 

– PO/TC 1 

5.2.2 Bristfällig kunskapsöverföring mellan team 

Många av teamen sitter nära varandra på samma avdelning och en respondent menar att den 

agila metodiken uppmuntrar till att teamen ska närvara under varandras möten: 

 
“Arbetssättet säger att det inte ska vara något konstigt om det plötsligt står tre människor till och tittar när teamet 

har retro, planering eller ett stå-upp-möte.” 

– PO/TC 1 
 

Av denna anledning upplever de anställda att det finns en stor potential till att hjälpa varandra 

och till kunskapsöverföring mellan team, men däremot upplever de att denna potential inte 

utnyttjas fullt ut. Den genomförda enkätundersökningen i studiens inledande skede visade att 

en majoritet av de tillfrågade respondenterna upplevde att de inte delade kunskap över 

teamgränser eller att det skedde i liten utsträckning. En respondent menade under dennes 

intervju att teamen försöker arbeta med att dela erfarenheter men att det på retrospektiven 

kommit upp att transparensen mellan teamen är dålig (PO/TC 2). Detta är en uppfattning som 

de agila coacherna delar som menar att teamen har goda möjligheter till iaktta och dra 

lärdomar av kollegor, men att det sällan är något som görs i dagsläget. 

Trots att respondenterna i ett förste skede uttryckte att det inte sker någon 

kunskapsöverföring, har det genom studien framkommit hur team delat med sig av 
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erfarenheter till andra team och hur dessa erfarenheter fått fäste i det mottagande teamet. 

Under studien har det exempelvis framkommit att flera team tagit del av hur andra team 

konstruerat och utformat sina möten och aktivitetstavlor. Detta har de sedan tagit med sig och 

anpassat till sin egen kontext, varpå bland annat tidsåtgången för att hålla ett möte har minskat 

och teamet blivit effektivare genom en tydligare strukturering av aktivitetstavlan. Detta är 

dock i mångt och mycket regisserat av de agila coacherna och således inget som teamen gör 

helt på egen hand. De agila coacherna närvarar vid många av teamens olika aktiviteter och 

även om det av en respondent uttrycktes att de borde ha förberett teamen bättre inför 

övergången, upplever samtliga av de anställda att de agila coacherna är ett stort stöd i arbetet 

och i utformningen av arbetsprocesserna. De agila coacherna uttryckte vid ett flertal tillfällen 

att de är intresserade av att skapa vad de benämner skyltexemplar. De talade under 

intervjuerna om att de genom att skapa framgångsrecept kan lyfta fram dessa team för att visa 

för andra team hur de kan göra, men också på så sätt motivera de team som står ut från 

mängden till att dela med sig av erfarenheter till andra på egen hand, efter att de agila 

coacherna lämnat Folksam. 

 
“De agila coacherna har varit väldigt bra bollplank. De har varit med under våra möten och sen kommit med 

feedback och tips på hur andra team gör.” 

– PO/TC 2 

 
Studien har på så sätt identifierat att erfarenheter och insikter delas mellan team vilket 

utvecklas vidare under följande rubriker, men samtliga respondenter menar att det skulle 

kunna ske i större utsträckning. Uppfattningen bland respondenterna om varför 

kunskapsöverföringen är låg skiljer sig dock åt och flera alternativa anledningar diskuterades 

under intervjuerna. Samma respondent som uttryckte att metodiken öppnar upp för att studera 

andra teams arbetsprocesser menade också att denne är obekväm i att göra det själv: 

 
“Jag har all möjlighet att gå till ett annat team och titta på vad de gör, men tyvärr har det inte blivit en naturlig 

del. Jag upplever att det känns konstigt. Det känns som att man inte vill klampa in och man vet inte vilka som 

gör vad.” 

– PO/TC 1 

 
Andra respondenter menar att det beror på tidsbrist, att det är en prioriteringsfråga, samt att 

många bara har blivit tilldelade en position som PO eller TC utan att veta vad rollen innebär. 

Det som flera teammedlemmar och de agila coacherna återkommer till handlar dock om viljan 

att dela med sig eller viljan att ta emot insikter, samt om mognadsgraden mellan teamen. Flera 
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teammedlemmar uttryckte under intervjuerna att det finns många som inte vill dela med sig av 

den kunskap de besitter. Det rör sig bland annat om att vissa team vill visa att de har den bästa 

lösningen och inte vill ta hjälp av någon annan, medan andra vill skydda sin position. De agila 

coacherna för ett resonemang om att det är en av utmaningarna med T-kompetens, att de 

anställda är rädda för att förlora sin roll. Något som även delas av teammedlemmarna. 

 
“Man vill göra sig själv oumbärlig. Det är ett bekräftelsebehov som man får tillfredsställt när man är expert på 

ett område. Vet man att ’alla som behöver hjälp kommer till mig’ för att man vet att det är en själv som kan det. 

Jag kan tänka mig att det är tufft att lämna en sådan sak för att fem andra ska kunna det.” 

– PO/TC 2 

 
Mognadsgraden upplevs av respondenterna påverka möjligheterna till kunskapsöverföring 

mellan teamen på olika sätt. En anledning är att de anställda inte känner sig bekväma med att 

gå till andra team om de ligger långt efter och ur motsatt perspektiv finns det de team som 

anser att de ligger långt före och att det inte är deras uppdrag att lära ut. Mognadsgraden får 

även en effekt på hur de agila coacherna lägger upp PO/TC-forumen då de väljer att tala till 

de som de benämner “den breda massan” (AC 1). 

5.2.5 Ett reflekterande forum 

Varje vecka har samtliga produktägare och teamcoacher möjlighet att närvara vid ett så kallat 

PO/TC-forum. Forumet syftar till att vara ett tillfälle för reflektion mellan deltagarna i den 

aktuella vågen med förhoppningen att undvika “silo-problematiken” (AC 1). Under de fyra 

forum som observerades diskuterades bland annat förväntningar på de olika rollerna, 

upplevda problem inom teamen och hur teamen kunde utveckla egna mätetal för sitt arbete. 

Forumet är frivilligt och inbjudan skickas ut av de agila coacherna genom mail- och 

kalenderinbjudan. Deltagarantalet under perioden då studien genomfördes var relativt lågt sett 

till det totala antalet möjliga deltagare som skulle kunnat närvara och det var i regel samma 

individer som närvarade vid varje möte med några få undantag. De deltagande respondenterna 

gav uttryck för att PO/TC-forumet är nyttigt då de kan diskutera sina problem med andra och 

förstå att de inte är ensamma i processen, vilket enligt de agila coacherna är ett av de 

huvudsakliga målen med mötet. 

 
“Jag tror att det har en enande effekt på dem, att de någonstans väljer att inte överge det efter sexton veckor. Det 

finns några som tänker att ‘om jag håller ned huvudet så blåser det här över’. Med forumet vi kan visa att det här 

pågår överallt och att de inte är ensamma om att ha problem och att det också finns de som har lösningar.” 

– AC 2 
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Under PO/TC-forumen observerades hur deltagarna delade med sig av erfarenheter, vilka 

noterades och i ett senare skede återkopplades till under intervjuerna. En respondent uttryckte 

hur de tagit fasta på diskussionen om förväntningar på de olika rollerna under det första mötet 

och senare pratat igenom det inom sitt eget team, vilket tydliggjorde ansvarsområden och 

gjorde planeringen mer effektiv. En annan diskussion som observerades under forumet rörde 

så kallat svartarbete, vilket en annan respondent hade tillämpat: 

 
“Jag har tagit med mig hur man motiverar folk till att inte utföra svartarbete. Det var en annan PO/TC som sa 

det, att folk arbetar, men inte med det som de har tagit på sig under sprinten […] Svartarbete är det som inte är 

visualiserat på tavlan. Det är ett stort problem. Den insikten har jag tagit med mig och börjat tillämpa.” 

– PO/TC 2 

5.2.3 Aktivitetstavlan dikterar arbetet 

Enligt AC 2 är gemba ett japanskt begrepp som används inom agila metodiker och översätts 

till ”den riktiga platsen”. Innebörden är att för att förstå hur någonting fungerar måste platsen 

där det faktiska arbetet sker studeras. De agila coacher som har intervjuats menar att detta är 

ett tillvägagångssätt som de uppmuntrar i syfte att överföra kunskap mellan teamen. De 

hävdar att den information som kommer från dem själva inte alltid tas emot av de anställda 

och att gemba är ett kraftfullt verktyg då insikterna blir mer legitima om de istället kommer 

från ett annat team. 

Som tidigare nämnts är aktivitetstavlan ett viktigt inslag i teamens dagliga arbete och 

en stor del av den agila metodiken kretsar kring den. Enligt de agila coacherna kan de olika 

teamen dra nytta av kunskap från varandra, speciellt rörande innehåll och utformning av 

aktivitetstavlan, detta eftersom att aktivitetstavlan utgör en tydlig visualisering av teamets 

samlade arbete och översätts till ett språk som alla team förstår. De agila coachernas strategi 

har varit att teamen till en början skulle få utforma sin aktivitetstavla som de ville och då alla 

team är olika i struktur och arbetssätt skiljer sig därmed tavlorna mellan teamen, dock 

innehåller de gemensamma grundelement. Vissa team har valt att använda en digital 

aktivitetstavla, istället för den analoga aktivitetstavlan, för att på så sätt underlätta för de 

teammedlemmar som arbetar på distans. 

Samtliga av de intervjuade teammedlemmarna vittnar om att de någon gång har varit 

och studerat andra teams tavlor i syfte att nå insikter och inspireras till att utveckla sin egen 

tavla. Vissa team har även noterat att andra team har varit och studerat deras aktivitetstavla. 

Även i den enkät som genomfördes i samband med observerade PO/TC-forum framkom att 
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majoriteten av de tillfrågade teammedlemmarna hade tagit del av andra teams erfarenheter 

kopplade till aktivitetstavlan. I enlighet med de agila coacherna har teamen till en början 

försökt utforma aktivitetstavlan själva, för att sedan komplettera detta med att studera och fota 

andra teams tavlor. 

 
“Ett exempel är den delen av tavlan som rör förbättringar. Det var ju bara nu i veckan som vi började använda 

det. ‘Hur ska vi använda den här?’ tänkte jag och gick iväg till andra teamet och kollade hur de använde den och 

de hade tydligen fyllt den helt med aktiviteter. Och det var en typisk grej som jag fattade på en gång ‘det är såhär 

vi ska göra!’.” 

– PO/TC 2 

 
När de anställda har gått och studerat andra teams tavlor har de valt att fokusera på 

aktivitetstavlans generella struktur, men även undersökt specifika aktiviteter och element på 

aktivitetstavlan. Den generella strukturen har bland annat berört olika aktiviteters placering, 

vilka färger som används på post-it-lappar, samt användandet av olika mätetal. Dock har de 

inte anammat det andra teamets lösning rakt av, i samtliga fall som har diskuterats under 

intervjuerna har det framkommit att lösningen anpassats till den specifika teamkontexten. 

 
“Vi fick inspiration från ett annat team på betalningsavdelningen och började med att endast använda två färger 

på lapparna, beställningar blev gula, och alla andra blev orangea. Och vi har numer bara tre kolumner; att göra, 

pågår och klart. Sen bryter vi ner aktiviteterna ännu längre så att det blir flera lappar, en för analys och en för 

utveckling. Och det har blivit mycket bättre, mycket lättare för mig att greppa. Så vi hämtade inspiration från ett 

annat team, sen blev den inte exakt som deras men typ, vi lyckades ändå på något sätt få den lite bättre.” 

– PO/TC 3 

 
Bland de specifika element som studerats på aktivitetstavlan har de tillfrågade främst 

fokuserat på andra teams bruttobackloggar, förbättringstavlor och burndownkartor. Ett team, 

som använde en digital aktivitetstavla, berättade att det gick och studerade hur ett annat team 

använde en videokamera för att filma sin analoga aktivitetstavla under sprintmöten och hur de 

på så sätt involverade teammedlemmarna som satt på distans i Östersund, vilket de sedan 

också implementerade. 

En specifik funktion av aktivitetstavlan beskriver respektive teammedlems välmående, 

i form av de så kallade ”känslosymbolerna” bestående av en glad, en ledsen och neutral 

smiley. Tidigare fick teamens medlemmar vid varje stå-upp-möte beskriva hur de mådde och 

visualisera det med en symbol. En respondent upplevde att symbolerna skapade problem 

eftersom att medlemmarna tenderade att diskutera saker som inte var arbetsrelaterade. Det 

resulterade enligt respondenten att teamen antingen slutade att använda symbolerna, 
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alternativt tvingades teamcoachen som inte ska ha något direkt personalansvar, att bemöta och 

hantera de anställdas personliga problem på daglig basis. Respondenten insåg att symbolerna 

hade potential att bidra och hjälpa teamet, men att de behövde förändras och uttryckte att det 

som var intressant för gruppen att veta var hur mycket tid kollegorna hade kvar och hur 

mycket arbete de kunde utföra. Respondenten tycker mycket om katter och valde därför att 

ersätta de tre symbolerna med bilder på katter och ändrade samtidigt deras innebörd. Den 

glada katten innebär att det finns tid över och att teammedlemmen inte är fullbelagd och 

därmed är tillgänglig för att hjälpa andra i teamet. Den neutrala katten uttrycker att 

teammedlemmen är fullbelagd och att arbetet flyter på, att denne inte sitter fast och att denne 

inte behöver hjälp. Slutligen innehåller den så kallade ångestkatten flera parametrar, antingen 

att teammedlemmen har för mycket att göra eller att denne har stött på ett hinder som denne 

behöver hjälp med för att komma runt, eller att denne har ett annat åtagande och inte hinner 

utföra det tilldelade arbetet. Katterna har spridit sig på Folksam, och trots att inget team har 

valt att använda sig av specifikt katter som symbol, har flera team valt att implementera dess 

innebörd. 

 
“Jag tror inte att något har kopierat själva katten, däremot har andra insett att det är ett bra sätt att paketera 

innebörden på […] folk har sett katterna sen har det fått fart i något PO/TC-forum och man har kanske frågat 

’jaha, är det ni som har katterna?’ Sen blev det viralt internt liksom.” 

– AC 2 

5.2.4 Möten som plattform för inspiration 

En stor del av de erfarenheter som delas mellan teamen är relaterade till metodkunskap och 

det nya arbetssättet, något som i stor utsträckning koordineras av de agila coacherna. En agil 

coach exemplifierade detta med att ett team motsatte sig att genomföra demonstrationer av det 

arbete som producerats under sprinten (AC 2). Till sist gick teamet dock, med viss övertalning 

av de agila coacherna, och observerade ett annat teams demonstration. Dagen efter fick den 

agila coachen ett mail av teamcoachen i det aktuella teamet som förklarade hur de skulle 

lägga upp sin egen demonstration tillsammans med en inbjudan, något som den agila coachen 

menade var ett exempel på kunskapsöverföring.   

 
“Fokus har nog varit på ‘hur utför man saker’, att gå på ett annat teams stå-upp exempelvis. Vi körde inte demo 

tidigare men nu var jag nere och tittade på en demo hos ett annat team som verkligen inte har med oss att göra, 

så nu gör vi också det […] vi visar inte upp saker flashigt på en skärm som de gjorde för det är ingen som vill 
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titta på text-tv, utan vi prata istället om det vi har gjort. Men det är ju mycket för att de agila coacherna har släpat 

dit oss.” 

– PO/TC 1 

 
Både de anställda och de agila coacherna menar att flera team besöker varandra under olika 

aktiviteter så som sprintplaneringar, demonstrationer och retrospektiv i syfte att inspireras och 

dela erfarenheter. Flera respondenter ger under intervjuerna uttryck för att de har anpassat det 

som de tagit med sig från ett annat team till sitt eget och till den kontext som är gällande för 

dem. 

 
“Vi har fått besök från andra team. De har tagit med sig folk som tittat på våra trimningsmöten och så […] Sen 

har jag varit på ett annat teams demo och ser hur de arbetade rent tekniskt med den, och nu gör vi likadant. Vi 

har folk i Östersund men har inte riktigt fått till det med videorummen och det här teamet körde ju ute med 

kamera vid sin stora tavla, så gjorde vi likadant. Så vi går verkligen och lär oss.” 

– PO/TC 4 

 
Det har även noterats att respondenterna ser fördelar med ett agilt arbetssätt och liknande 

arbetsprocesser över olika team och avdelningar. En PO/TC uttryckte att denne upplever sig 

själv vara dåligt införstådd i den agila metodiken men ser fördelar med att samtliga team 

arbetar enligt samma arbetsprocess med liknande aktiviteter då det är möjligt att hämta 

inspiration från andra team, till skillnad från tidigare då “teamen byggde upp sin egen 

förvaltning” (PO/TC 3). En avdelning arbetar aktivt med att möjliggöra för teamen att kunna 

närvara på varandras aktiviteter och möten. 

 
”Vi har aktiviteter där vi går på varandras stå-upp-möten. Vi har lagt dem på olika tider så att det ska vara 

möjligt för resurser att gå mellan teamen. Om man tycker att det är intressant kan man gå och titta och fånga in 

information från varandra. Jag går men de andra teamcoacherna gör det inte än. Det är något som vi försöker få 

till.” 

– PO/TC 2 
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6. Analys 
I analysen kopplas empiri till teori för att besvara studiens syfte. Inledningsvis kategoriseras 

och analyseras identifierade manifestationer av kunskapsöverföring under 

kunskapsreservoarer. Avsnittet fortsätter sedan med att knyta analysen till ett mer praktiskt 

tillvägagångssätt i form av kunskapsöverföringsstrategier. Avslutningsvis analyseras de 

kontextuella förutsättningarna ytterligare i syfte att nå djupare insikter, vilka sedan 

återkopplas till diskuterade kunskapsreservoarer och strategi. 

6.1 Kunskap inbäddad i reservoarer 
Det är viktigt att ha en förståelse för var kunskap finns inbäddad eftersom att olika 

kunskapsreservoarer har skilda egenskaper och förutsättningar för hur kunskap överförs. 

Genom att kategorisera identifierade manifestationer av kunskapsöverföring enligt det 

teoretiska ramverket tillåts uppsatsen att analysera hur kunskap överförs och på en djupare 

nivå besvara studiens syfte. Studiens empiriska resultat tyder på att kunskap finns inbäddad 

inom teamens individer, verktyg och aktiviteter, vilket utvecklas vidare under separata 

rubriker. 

6.1.1 Kunskap inbäddad i individer 

Individer i den studerade kontexten utgörs av produktägare, teamcoacher och agila coacher, 

samt även de utvecklare som ingår i teamen, vilka dels har observerats och dels refererats till 

av studiens respondenter. Individer har en avgörande roll vid kunskapsöverföring, bland annat 

då de som enda reservoar har förmågan att anpassa övriga reservoarer till nya kontexter 

(Argote, 2013) och studien visar att detta förekommer då teammedlemmar går och studerar 

andra teams aktiviteter och verktyg, och sedan implementerar anpassade lösningar i sina egna 

team. 

Diskussion och kommunikation mellan individer är ett effektivt sätt att modifiera 

individreservoaren och agila projektmetodiker förespråkar ett stort fokus på kommunikation, 

samarbete och koordination mellan teamets medlemmar (Argote & McGrath, 2001; 

Sutherland & Schwaber, 2013a), därför kan kunskapsöverföring genom modifiering inom 

team anses ha goda förutsättningar ur detta perspektiv. Studien har visat att individer löpande 

kommunicerar med varandra inom samma team, huvudsakligen ansikte mot ansikte genom att 

teammedlemmarna arbetar nära varandra. Respondenterna menar att kunskap inom ett team 
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överförs automatiskt förutsatt att medlemmarna inte håller för öronen och att mycket kunskap 

lagras i huvudet på teammedlemmarna. 

Över teamgränser har studien identifierat PO/TC-forumen som tillfällen där flera 

medlemmar samtidigt kommunicerar och interagerar med varandra. Under dessa tillfällen 

utbyts erfarenheter genom dialog och studien har exempelvis observerat hur insikter om hur 

de olika teamen hanterar fokustid och svartarbete kommunicerats, vilket sedan har överförts 

och implementerats i andra team. Då individen som enda reservoar har förmågan att överföra 

tysta dimensioner av kunskap är interaktion och diskussion en förutsättning för att både 

explicita och tysta dimensioner ska överföras (Argote & Ingram, 2000), därför kan forumet 

anses vara mycket viktigt ur ett kunskapsöverföringsperspektiv. Det är dock fåtalet anställda 

som regelbundet nyttjar detta tillfälle, vilket således är negativt för organisationen då fler 

närvarande skulle kunna innebära att fler erfarenheter delades och därmed öka potentialen för 

kunskapsöverföring mellan team. 

Då Folksam föreskriver en strategi som bygger på arbete i fasta leveransteam har 

studien inte identifierat något fall där individreservoaren flyttats mellan team. 

Individreservoarens unika förutsättningar kan i kombination med att Folksam inte flyttar 

individer mellan team enligt teorin tyda på att viss kunskap fastnar inom teamen. Detta kan ur 

ett kunskapsbaserat perspektiv resultera i minskad konkurrenskraft och i förlängningen 

minskad lönsamhet (Grant, 1996).  

6.1.2 Kunskap inbäddad i verktyg 

Användningen av metodikspecifika verktyg har en viktig roll i hur arbetet inom metodiken 

bedrivs (Schwaber, 2004). Uppsatsens genomförda studie visar att samtliga team interagerar 

med och använder metodikspecifika verktyg på daglig basis, vilket i stor utsträckning 

påverkar teamens arbetssätt. Det verktyg som enligt studien används mest frekvent är 

aktivitetstavlan, något som ligger i linje med de teoretiska riktlinjerna för hur agila 

projektmetodiker ska bedrivas (Schwaber, 2004). Ur ett perspektiv kan aktivitetstavlan 

betraktas som ett verktyg som i sin helhet visualiserar arbetet, dock menar uppsatsförfattarna 

att det är lämpligare att betrakta tavlan som uppbyggd av flera olika verktyg med skilda 

användningsområden och funktioner för bland annat prioriteringsordning och 

förbättringsåtgärder. Flera av de manifestationer av kunskapsöverföring som har identifierats 

kan relateras direkt till aktivitetstavlan och de subverktyg som den består av. Då verktyg 

enligt bland andra Argote och McGrath (2001) betraktas som en reservoar för kunskap ger 

detta indikationer på att aktivitetstavlan lagrar en stor mängd kunskap och att kunskap 
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överförs mellan team genom att den studeras av andra teammedlemmar. Respondenterna 

vittnar om att aktivitetstavlan, genom att ge en tydlig överblick, utgör ett effektivt underlag 

för teamen att diskutera det pågående arbetet, vilket är i enighet med teorin (Schwaber, 2004; 

Sutherland & Schwaber, 2013a). Detta medför att tavlan med fördel kan studeras av andra 

team för att erhålla insikter om möjliga anpassningar av dess struktur som sedan kan 

implementeras i det egna teamet. Det empiriska underlaget tar upp exempel där medlemmar 

har gått och observerat andra teams aktivitetstavlor för att på så sätt dra lärdomar och erhålla 

ny kunskap i syfte att förändra det egna teamets arbetssätt. Däribland det team som både 

implementerade och utformade sin förbättringstavla efter att ha observerat ett annat teams 

förbättringstavla. Denna manifestation av kunskapsöverföring identifierades som en flytt av 

en verktygsreservoar då teamet adderade förbättringstavlan efter att de studerat ett annat team. 

Många av de fall som empirin behandlat och vilka studien har identifierat som 

manifestationer av kunskapsöverföring har dock uttryckts som modifieringar genom att 

teamen anpassat redan befintliga verktyg (Argote & McGrath, 2001). 

Bland andra menar Argote och Ingram (2000) att kunskap som bäddats in i 

verktygsreservoaren är statisk och därmed svår att förändra vid en överföring. Detta är något 

som den genomförda studien inte kan bekräfta eftersom de verktyg som överförts mellan team 

har anpassats till det mottagande teamets kontext vid implementering. En anledning kan vara 

att de studier av verktyg som nämnts i teoriavsnittet dels har fokuserat på relativt icke-

komplexa verktyg, dels genomförts i en tid där den teknologiska utvecklingen inte kan 

likställas med vad den är idag. 

Bland de subverktyg som teammedlemmar har observerat hos andra team återfinns 

känslosymboler, burndownkartor, bruttobackloggar och ovan nämnda förbättringstavlor. Ett 

tydligt exempel är känslosymbolerna som anammats av flera av de studerade teamen. Dock är 

det inte överföringen av de faktiska symbolerna, utan snarare överföringen av de 

bakomliggande innebörderna, som studien identifierat som en manifestation av 

kunskapsöverföring. Det har framkommit att teamen betraktar symbolerna som ett verktyg för 

att beskriva hur arbetet fortlöper och när de har överförts mellan team är det denna kunskap 

som har överförts, trots att de faktiska symbolerna anpassats och skiljer sig åt mellan teamen. 

Exemplet med känslosymbolerna antyder i enighet med den teoretiska referensramen att 

insikter erhållna genom det dagliga arbetet och användandet av aktivitetstavlan har bäddats in 

i symbolerna. Insikter och kunskap relaterad till känslosymbolerna existerar på så sätt inte 

längre endast inom den enskilda individen utan kunskapen är även inbäddad i ett verktyg. 

Detta är ur ett organisatoriskt perspektiv fördelaktigt eftersom att även om symbolernas 
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upphovsman skulle lämna organisationen, kan viss kunskap antas finnas kvar dels i form av 

känslosymbolerna i sig, dels som tysta kunskapsdimensioner inom individerna som har 

interagerat med dem. (Argote & Ingram, 2000; Argote & McGrath, 2001; Argote, 2013) 

Det går att argumentera för att aktivitetstavlan visualiserar information snarare än 

kunskap, dock vill författarna referera till uppsatsens definition av kunskap som säger att 

kunskap är information som tilldelats mening inom individen. Att gå och studera ett annat 

teams aktivitetstavla och anpassa den till det egna teamets arbetssätt och kontext indikerar i 

enighet med Nonaka och Takeuchi (1995) att informationen på aktivitetstavlan omsatts till 

kunskap genom att den tolkats inom individen. 

6.1.3 Kunskap inbäddad i aktiviteter 

Hansen et al. (1999) menar att kunskap som bäddats in i organisationens rutiner på ett 

effektivt sätt tillgängliggör kunskapen för organisationens medlemmar och det har under 

fallstudien identifierats flertalet metodspecifika rutiner i form av olika möten, vilka leder 

teamens planering och dagliga arbete. Samtliga team genomför exempelvis sprintplaneringar, 

dagliga stå-upp-möten och demonstrationer i enlighet med vad den agila metodiken 

föreskriver. Det har i studien visats att dessa rutiner är viktiga för teamen och att teamen 

anpassar dem för att de ska passa in i teamets specifika kontext, exempelvis som i fallet med 

demomötena. Flera av de manifestationer av kunskapsöverföring som har identifierats under 

studien har varit modifieringar av aktivitetsreservoaren och har kunnat härledas till händelser 

då respondenter gått till andra team för att inhämta inspiration genom att observera hur de 

teamen genomfört ett specifikt möte. De regelbundna mötena har på så sätt gett uttryck för att 

vara viktiga aktiviteter och i enlighet med den teoretiska referensramen tillika reservoarer i 

vilka kunskap finns inbäddad. Då de flesta team redan utför de aktiviteter som stadgats genom 

den agila metodiken berör de manifestationer av kunskapsöverföring som studien identifierat 

snarare de anpassningar som de olika teamen har gjort på egen hand. Att samtliga team utför 

möten enligt samma mall kan vara en bidragande faktor till varför kunskap har överförts, då 

kompatibiliteten mellan teamen kan anses vara hög genom de gemensamma element som 

teamen delar (Argote & McGrath, 2001; Argote & Ingram, 2000; Argote, 2013). Ett exempel 

från empirin berör hur respondenter observerat andra teams demomöten och nu gör likadant. 

Detta har studien identifierat som manifestationer av kunskapsöverföring eftersom att 

teammedlemmar har tagit del av erfarenheter och sedan omsatt dessa i sitt eget team genom 

att förändra teamets rutiner. Att flera teammedlemmar har gett uttryck för att de har 

observerat andra teams möten och sedan omsatt det de sett underbygger påståendet av Argote 
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och Darr (2001) som menar att rutiner kan skapa goda förutsättningar för kunskapsöverföring 

om de på ett tydligt sätt kan observeras av andra. På så sätt kan agil metodik med de 

regelbundna mötena som företas vid aktivitetstavlan skapa en plattform för 

kunskapsöverföring mellan team.  

Kunskap är kontextspecifik och kopplad till handling, och de manifestationer av 

kunskapsöverföring som identifierats är som ovan nämnts kopplade till att teammedlemmar 

aktivt går och observerar andra team. Det är möjligt att teammedlemmarna genom att se, tolka 

och lära även tar del av vissa tysta dimensioner av den kunskap de andra teamen besitter, 

vilken de inte hade tagit del av om de exempelvis hade fått ett dokument skickat till sig, detta 

då viss kunskap kan vara svårartikulerad eller omedveten (Polanyi, 1966; Nonaka, 1994; 

Nonaka & Takeuchi, 1995). 

6.2 Ett strategiskt perspektiv  
Analysen av det empiriska materialet visar att kunskap i enlighet med den teoretiska 

referensramen kan förstås som inbäddad i organisationens individer, verktyg och aktiviteter. 

Av de manifestationer som studien har identifierat överförs kunskap inbäddad i 

individreservoaren genom interaktion och dialog och i detta avseende har PO/TC-forumet 

visat sig vara en plattform som möjliggör detta. Modifiering och förflyttning av aktivitets- och 

verktygsreservoaren har utförts genom att teammedlemmar fysiskt begett sig till ett eller flera 

team för att observera hur de har utformat sin aktivitetstavla eller genomfört ett specifikt 

möte, varpå detta sedan anpassats till det mottagande teamets kontext. Individen spelar därför 

i enlighet med teorin en viktig roll i hur kunskap bäddas in och överförs mellan teamen 

(Galbraith, 1990; Argote, 2013). 

Genom studien har det framkommit att Folksam tidigare har haft ett stort fokus på att 

löpande dokumentera insikter och erfarenheter, vilket överensstämmer med vad den då 

rådande vattenfallsmetodiken föreskrev. Denna syn på kunskapshantering skiljer sig från den i 

agil metodik där fysisk dokumentation till stor del ersätts av informell kommunikation genom 

att teammedlemmarna arbetar tillsammans (Schwaber, 2004; Whitworth, 2006). Hansen et al. 

(1999) menar att en organisations arbetssätt bör ligga till grund för hur kunskap ska hanteras 

och överföras och den aktuella kontext i vilken studien har genomförts är specifikt 

övergångsfasen från en projektmetodik till en annan. En ny projektmetodik leder till nya sätt 

att arbeta för de iblandande aktörerna, vilket således i enlighet med teorin bör innebära ett 

skifte rörande vilken strategi för kunskapshantering som organisationen och de olika teamen 
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fokuserar på. Uppsatsförfattarna vill på så sätt mena att vattenfallsmetodikens fokus på 

dokumentation något förenklat kan liknas med tillvägagångssättet vid en kodifieringsstrategi 

och att en löpande informell kommunikation inom agil metodik på samma sätt uppvisar 

likheter med en personifieringsstrategi (Hansen et al., 1999; Boh, 2007). 

Istället för att dokumentera och lagra kunskap i databaser dokumenterar teamen det 

löpande arbetet i allt större utsträckning automatiskt genom att det visualiseras på 

aktivitetstavlan, vilket som ovan nämnts gör att det med fördel kan observeras av andra team 

och på så sätt främjar kunskapsöverföring. Tonvikt har också lagts vid att teammedlemmarna 

ska dela erfarenheter genom kontinuerlig interaktion och dialog vilket till stor del uppnås 

genom att medlemmarna inom ett team sitter tillsammans. Det går på så sätt att argumentera 

för att en personifieringsstrategi har ett relativt starkt fäste inom respektive team, även om 

teamen alltjämt använder fysisk dokumentation. Mellan team har dock 

personifieringsstrategin inte fått ett lika starkt fäste och den genomförda studien visar att 

initiativen till de manifestationer av kunskapsöverföring mellan team som har identifierats 

sällan kommit från teammedlemmarna själva. Snarare är dessa manifestationer i mångt och 

mycket resultatet av arbetet utfört av de agila coacherna, vilka förespråkar och till synes 

försöker implementera vad studien identifierat som en personifieringsstrategi. Exempelvis 

genom den reflektion och erfarenhetsdelning de uppmuntrar till under PO/TC-forumen. 

Studiens resultat indikerar som tidigare nämnts på att kunskap med en stor del tysta 

dimensioner genereras och eventuellt fastnar inom teamen på grund av Folksams strategi med 

fasta leveransteam. Ur ett perspektiv som endast tar hänsyn till överföring av tyst kunskap, 

bör Folksam därför överväga att överge konceptet med fasta leveransteam. En 

personifieringsstrategi kan anses vara mer lämplig i den aktuella industrin eftersom att de 

produkter och tjänster som utvecklas måste vara anpassade för att svara mot kundernas krav 

på nya innovativa lösningar, något som inte stöds på samma sätt med en kodifieringsstrategi 

(Hansen et al., 1999). I tillägg till detta utvecklas och förändras informationsteknologi i allt 

snabbare takt och på så sätt kan dokumenterad kunskap om hur arbete ska bedrivas antas ha 

en kort livstid, relativt tidigare. Kunskap som är relevant och dokumenteras idag kan vara 

överflödig inom ett år och på så sätt kan kodifiering kräva stora investeringar för att upprätta 

och underhålla dokumentdatabaser. För att möjliggöra etableringen av en 

personifieringsstrategi mellan team bör Folksam därför enligt den teoretiska referensramen 

arbeta ytterligare för att skapa en kontinuerlig dialog mellan medlemmar från olika team, göra 
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det möjligt för medlemmarna att skapa sociala nätverk, samt upprätta mötesplatser där 

socialisering kan möjliggöras. 

6.3 Hur främjas och hur hindras kunskapsöverföring? 
Kunskapsöverföring mellan team påverkas enligt den teoretiska referensramen i stor 

utsträckning av de element som de inblandade parterna har gemensamt, när fler element delas 

blir överföringen effektivare (Singley & Andersson, 1989; Argote, 2013). I enighet med 

uppsatsens teoretiska genomgång av Scrum, menar respondenterna i studien att 

aktivitetstavlans och mötenas främsta funktion är att tydligt visualisera teamets arbetsprocess. 

Arbetsprocessen vid systemutveckling är kunskapsintensiv och det utförda arbetet bygger i 

stor utsträckning på teamens samlade erfarenheter. Genom att visualisera arbetsprocessen 

översätter aktivitetstavlan och mötena därigenom den kunskap som finns inom teamet till ett 

språk som är gemensamt för samtliga team. Ett gemensamt språk är en faktor som bidrar till 

en gemensam kontext och Lindkvist (2001) menar att det finns en koppling mellan ett 

gemensamt språk och en effektiv kunskapsöverföring. Uppsatsen vill i det här avseendet dra 

en parallell till General Motors som i det teoretiska avsnittet exemplifierade hur en liknande 

kontext bidrog till att kunskap mer effektivt kunde överföras och nya lösningar appliceras i 

andra fabriker genom att omfattande anpassningar inte var nödvändiga (Argote, 2013). De 

studerade teamen arbetar enligt samma mall med samma verktyg, tidsbestämda möten och 

ansvarsroller. På så sätt delar de en gemensam kontext med ett flertal gemensamma element, 

vilket således bör innebära att det ur detta perspektiv finns goda förutsättningar till 

kunskapsöverföring. 

Folksam har ur ett annat perspektiv som mål och förhoppning att teamen ska gå mot så 

kallad T-kompetens, vilket även den agila metodiken och Scrum förespråkar (Schwaber, 

2004; Sutherland & Schwaber, 2013a). Detta genom att teamen ska vara tvärfunktionella och 

därmed skapa en bredare kunskapsbas som tillåter medlemmarna att hjälpa varandra vid 

tillfällig frånvaro, det som av respondenterna i studien benämns bussfaktorn. Organisationens 

absorptionsförmåga har argumenteras vara avgörande vid kunskapsöverföring och bygger till 

stor del på teamens och de individuella medlemmarnas absorptionsförmåga, vilken är som 

mest effektiv när överlappande kunskap kompletteras med till viss del diversifierad kunskap 

(Cohen & Levintahl, 1990; Szulanski, 2000; Tsai, 2001; Brown & Duguid, 2001, Easterby 

Smith et al., 2008). Även om det inte är det huvudsakliga syftet med agil metodik finns det 

således en möjlig koppling mellan T-kompetens och den ideala kunskapsstrukturen för en hög 
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absorptionsförmåga, och på så sätt lyfts ett annat perspektiv som pekar på goda 

förutsättningar för kunskapsöverföring. 

De goda förutsättningarna för kunskapsöverföring till trots, upplever respondenterna 

att kunskapsöverföringen mellan teamen är bristfällig. I enlighet med den teoretiska 

referensramen är det av stor vikt att beakta kontexten i vilken kunskapsöverföring studeras 

(Nonaka & Takeuchi, 1995; Argote, 2013). Uppsatsen har därför lagt stor vikt vid de 

kontextuella förutsättningarna och det empiriska underlaget visar i det här avseendet att 

många team nyligen blivit sammansatta, samt att teamen inom den aktuella vågen av olika 

anledningar kommit olika långt i övergången till den nya metodiken. Szulanski (2000) menar 

att relationen mellan sändare och mottagare påverkar svårigheterna med att överföra kunskap 

och på liknande sätt argumenterar Hansen (1999) för att den sociala relationen mellan 

individer kan påverka kunskapsöverföringens utfall. Studien har visat att respondenterna 

upplever det som obekvämt att observera och be andra team om hjälp om de ligger långt efter 

i övergången, samt att de ur motsatt perspektiv upplever att det inte är deras uppgift att lära ut 

till andra team om de ligger långt före, och att de därför sällan interagerar med andra team på 

egen hand. Det skulle således kunna vara en indikation på att relationerna ännu inte är 

etablerade, samt att individer i enighet med Stasser och Titus (1985) inte vill dela med sig av 

sin unika kunskap för att hålla kvar vid sin upplevda maktposition. Ytterligare orsaker till den 

bristfälliga interaktionen som styrker denna indikation kan relateras till att teamen inte vet när 

de andra teamen utför de olika aktiviteterna, att de upplever att de saknar tid att interagera 

med andra team, samt att teamen upplever att deras situation och specifika kontext är för 

komplex för andra teams beprövade lösningar. Det går på så sätt att säga att de identifierade 

svårigheterna med kunskapsöverföringen snarare är relaterade till de attribut och val gjorda av 

sändaren och mottagaren, än till kunskapen som sådan, då kunskapen enligt ovan förda analys 

kan appliceras i andra team på grund av deras liknande förutsättningar (von Hippel, 1994; 

Szulanski, 2000, Argote, 2013). För att sammanfatta ovan förda analys i termer av von Hippel 

(1994) och Szulanski (1996, 2000) anses kunskapens klibbighet vara låg mellan teamen på 

grund av den liknande kontexten och på grund av den kunskapsstruktur som den agila 

metodiken medför, men samtidigt hög i och med att teamen inte är motiverade till eller inser 

värdet av kunskapsöverföring. Detta uttrycks bland annat genom de ovan nämnda orsakerna 

och av det låga närvaroantalet på PO/TC-forumet. Teamens liknande struktur och arbetssätt 

möjliggör för kunskapsöverföring och de manifestationer av överföring som har bevittnats har 

samtliga kunnat implementeras i teamen utan större anpassning. Däremot har studien 

identifierat barriärer när det kommer till att skapa både formella och informella tillfällen för 



	
45	

kunskapsöverföring, i och med att teammedlemmarna försöker för sällan. Uppsatsens tolkning 

är att detta är en följd av att Folksam just nu befinner sig i en övergångsfas, samt att 

personifieringsstrategin ännu inte fått ordentligt fäste. 
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7. Slutsats & studiens implikationer 
Uppsatsen har studerat kunskapsöverföring mellan systemutvecklingsteam inom en 

organisation under ett projektmetodiksskifte. De manifestationer av kunskapsöverföring som 

studien har identifierat berör främst erfarenheter i form av metodikspecifika anpassningar som 

teamen har genomfört och vilka sedan har spridit sig till andra team. I följande avsnitt 

adresseras studiens syfte genom att besvara studiens två delfrågor: (1) Hur överförs kunskap 

mellan systemutvecklingsteam under ett skifte från en vattenfallsmetodik till en agil metodik? 

och (2) Hur främjas och hur hindras kunskapsöverföring under ett metodikskifte? 

Studien har visat att kunskap i den studerade kontexten kan förstås som inbäddad i 

organisationens individer, verktyg och aktiviteter. Dessa kunskapsreservoarer utgörs av 

teamens medlemmar, aktivitetstavla och av de olika möten som etablerats genom den nya 

metodiken. Vidare visar resultaten att kunskapsöverföring mellan systemutvecklingsprojekt i 

ett metodikskifte främst utförs genom modifiering av verktygs- och aktivitetsreservoaren. 

Denna kunskapsöverföring manifesteras genom att teammedlemmar går och studerar vad som 

visualiseras genom andra teams verktyg och aktiviteter, och sedan förändrar det egna teamets 

reservoarer baserat på vad de har observerat. Kunskap inom individreservoaren överförs 

genom dialog och kommunikation under formella forum, avsedda för reflektion mellan 

medlemmar från olika team. Studien har på så sätt stärkt den praktiska tillämpbarheten av 

kunskapsreservoarer och genom detta utvecklat förståelsen för kunskapsöverföring på 

gruppnivå både inom en hittills underutforskad kontext, samt inom ramarna för agil metodik.  

Agila metodiker medför att samtliga team har ett liknande arbetssätt, verktyg, rutiner 

och roller, vilket resulterar i att teamen besitter en liknande kontext. Kontextuella 

förutsättningar har en viktig roll i kunskapsöverföring och en liknande kontext skapar goda 

förutsättningar för att kunskap ska kunna överföras mellan team. Studiens resultat tyder på att 

den kunskapsöverföring som har identifierats effektivt har kunnat implementeras genom att 

teamens liknande kontextuella förutsättningar medfört att kunskapsreservoarer kunnat 

överföras utan behov av omfattande anpassningar. Studien ger på så sätt ytterligare stöd för 

betydelsen av organisationens kontextuella förutsättningar för effektiv kunskapsöverföring.  

Resultatet visar att kunskapsöverföring mellan team inom den studerade kontexten är 

något som sker i relativt liten utsträckning och att de tillfällen som kunskapsöverföring 

manifesterats till stor del har organiserats av de agila coacher som organisationen har 

konsulterat. Ett flertal olika anledningar till varför teammedlemmar inte interagerar mer med 

varandra över teamgränser har identifierats. Slutsatsen är, givet aktuella förutsättningar i 
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studien, att kunskapsöverföring mellan teamen främjas på grund av den liknande kontexten 

och på grund av den kunskapsstruktur som den agila metodiken medför, men hindras i och 

med att teamen inte är motiverade till eller inser värdet av kunskapsöverföring på grund av att 

de hunnit olika långt i övergången. Utöver de agila coachernas arbete är de främjande 

faktorerna som studien identifierat på så sätt inte relaterade specifikt till metodikskiftet utan 

till den nya metodiken som sådan.  

Med utgångspunkt i det kunskapsbaserade perspektivet innebär icke-optimal 

kunskapsöverföring att organisationen inte utnyttjar sin viktigaste resurs på bästa sätt, vilket i 

sin tur resulterar i minskad konkurrenskraft. Med anledning av detta och utifrån tidigare 

diskussion om möjlig generaliserbarhet, ger studien organisationer som befinner sig i 

övergångsfasen till en agil projektmetodik, möjlighet att beakta processen och metoden ur ett 

kunskapsöverföringsperspektiv. Genom att bidra med insikter kring var kunskap lagras, och 

hur kunskap överförs, skapar studien underlag för organisationer som befinner sig i en 

liknande situation att reflektera över tillvägagångssätt för att lyckas bättre med arbetet. 

Studiens resultat pekar på att det rent praktiskt är mycket värdefullt för teamen att observera 

och interagera med varandra. För att lyckas med detta har studien argumenterat för att en 

personifieringsstrategi som fokuserar på direktkontakt och kontinuerlig dialog mellan 

individer är lämplig.  
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8. En avslutande reflektion 
Uppsatsens författare vill mena att kunskapens specifika egenskaper medför att den inte kan 

betraktas som ett objekt som enkelt kan kontrolleras. Ur ett teoretiskt perspektiv finns det 

uppenbara fördelar rörande mätbarhet och kontrollerbarhet genom att betrakta kunskap på 

detta sätt, dock bör det inte ses som en reflektion av verkligheten. Författarnas uppfattning om 

att kunskap bör betraktas som en process som tilldelas mening genom bearbetning inom 

individen och överförs genom kommunikation, har efter de praktiska insikter som tillskansats 

genom fallstudien således blivit allt starkare.  

Det finns ett teoretiskt värde i att förstå och definiera kunskapsbegreppet och det har i 

uppsatsens fall hjälpt dess författare att ringa in vad kunskap är och hur dess överföring kan 

förstås i form av påverkan av erfarenheter och förflyttning eller modifiering av 

kunskapsreservoarer. Diskussionen om kunskap och dess konceptualisering som inbäddad i 

olika reservoarer har varit en nyckel i att upptäcka de manifestationer av kunskapsöverföring 

som uppsatsen har lyft fram. Utan den förståelsen ställer sig uppsatsens författare tveksamma 

till om exempelvis förändringar av aktivitetstavlan hade uppfattats som kunskapsöverföring.  

När författarna under intervjuerna ställde frågor till respondenterna rörande upplevd 

kunskapsöverföring mellan team var det vanligaste svaret att kunskapsöverföring skedde i 

mycket liten utsträckning. En respondent hävdade till och med att kunskapsöverföring mellan 

team aldrig inträffade. När författarna istället ställde frågor rörande erfarenheter och insikter 

menade samma respondent att denne hade studerat både andra teams tavlor och aktiviteter för 

att få inspiration till sitt eget arbete. I detta avseende går det att argumentera för att teori och 

praktik drar åt olika håll, men författarnas mening är att både teori och praktik behövs för att 

ge en heltäckande och rättvis bild av vad kunskap och kunskapsöverföring innebär. För 

anställda inom en organisation är det inte avgörande att ha en teoretisk förståelse för 

kunskapsbegreppet som sådant och att kategorisera kunskap utifrån två skilda 

epistemologiska perspektiv har liten praktisk betydelse. Organisationer behöver snarare 

definiera vilken kunskap som faktiskt är viktig att överföra. I den studerade kontexten har 

metodkunskap som får teamen att utvecklas i sitt arbete visat sig vara viktig. Denna kunskap 

kan som tidigare nämnts inte kontrolleras direkt, dock kan det göras indirekt genom att 

organisationer upprättar goda förutsättningar för att kunskapsöverföring ska ske. 

Studien har genom att bidra till ett underutforskat område ökat förståelsen för 

kunskapsöverföring inom agil metodik. Dock menar författarna att det behövs fler praktiska 

studier liknande denna, som kan bidra med insikter kring vilka förutsättningar som möjliggör 
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kunskapsöverföring. Resultaten från denna studie indikerar att organisationer som befinner 

sig i en liknande kontext bör uppmuntra till ett klimat där kunskapsöverföring mellan team 

främjas genom att etablera kommunikation och dialog som naturliga inslag i vardagen, samt 

genom att upprätta fler formella tillfällen där medlemmar från olika team kan interagera med 

varandra. Studiens resultat öppnar på så sätt upp för forskning som kan besvara hur ett sådant 

klimat kan etableras. Med syfte att generalisera studiens resultat bör en liknande 

undersökning göras i en bredare omfattning med ett större antal deltagande respondenter. Det 

skulle även vara intressant att stärka studiens resultat genom en kvantitativ studie och studera 

kunskapsöverföring mellan systemutvecklingsteam genom exempelvis ökad produktivitet, 

minskad inlärningstid eller ökad innovation. 
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Appendix 1 – Utdrag ur observationsmall för exemplifiering 

 

Datum Plats Roll Manifestation av KÖ Reservoar Kommentar 

2016-04-07 PO/TC-forum PO/TC 2 

PO/TC 2 pratade om "Fokustid" 
och förklarade att deras team löst 
tidsbristen genom att lägga in 
planering av tid i tillgänglig tid, 
vilket konkret innebar att de dragit 
bort 25 % av tillgänglig tid som nu 
går åt till att planera arbetet inom 
teamet. Detta diskuterades ett tag 
och andra bidrog med egna 
erfarenheter och det mynnade ut i 
en fortsatt diskussion 

PO interagerar med 
övriga individer och 
utbyter erfarenheter 
om arbetsprocessen 
(rutinen) inom 
teamet.  

Undersök mer 
djupgående om 
andra team tagit till 
sig den här 
erfarenheten under 
kommande 
intervjuer.  

2016-04-05 Sprintplanering PO/TC 1 

Teamet använder en "emoji-katt" 
för att beskriva hur den allmänna 
känslan är i teamet. 

Verktyg. Kunskap 
ligger inbäddad i 
katten. 

Katten enar teamet i 
en gemensam känsla 
som i sin tur visar 
vad teamet måste 
jobba mot. Ledsen 
katt = jobba hårdare 
eller prioritera om. 
Glad katt = ta det 
lugnt 

2016-04-05 Sprintplanering AC 1 

AC 1menar att PO/TC 1 började 
använda katter för att hen tycker 
om dem. Nu har andra team börjat 
använda katter också. AC 1 tycker 
att det är kul att vissa personer som 
suttit på sin position i många år och 
kanske är lite "ingrodda" i sitt 
arbete, nu står och pratar om att de 
är ”glada katter”.  

Verktyg. Kunskap 
ligger inbäddad i 
katten. 

Utforska detta 
vidare då AC 1 
nämnde att flera 
team börjat använda 
det 

2016-04-05 Sprintplanering - 

Sprintplaneringen var satt till två 
timmar för den kommande två 
veckor långa sprinten, 
planeringstiden skiljer sig dock åt 
mellan olika team. Team Bravo är 
relativt färskt och sprintplaneringen 
vi observerade var deras fjärde. Rutiner Allmän observation 

 

  



	

Appendix 2 – Intervjuguide med produktägare och teamcoacher 
Respondentens bakgrund 

• Nuvarande befattning? 

• Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Tid på företaget? 

• Tidigare befattningar? 

• Tidigare projekterfarenhet eller erfarenhet av agila metoder? 

 

Projektmetodik 

• Kan du berätta lite hur ni arbetade med projekt tidigare? 

• Kan du berätta lite hur ni arbetar med projekt idag? 

• Hur har du upplevt övergången till det nya arbetssättet? 

• Vad tycker du att de största utmaningarna har varit med övergången? 

• Kan du ge ett exempel på ett specifikt problem som har uppstått relaterat till det nya arbetssättet? 

• Vad skulle du säga är den största fördelen/nackdelen med ett agilt arbetssätt? 

 

Kunskap 

• Redogör för den teoretiska skillnaden mellan data, information och kunskap 

• Vad innebär “kunskap” för dig? Resonera fritt  

• Hur uttrycker sig kunskap för dig i ditt dagliga arbete?  

• (Kan du ge ett konkret exempel på kunskap?) 

 

Kunskapsöverföring 

• Vad innebär kunskapsöverföring för dig?  

• Hur arbetar ni med kunskapsöverföring mellan projekt idag? [Formellt/Informellt] 

• Vem är ansvarig för teamets kunskapsöverföring?  

• Hur/Var lagrar ni kunskap inom teamet? “Det här kan vara bra inför nästa sprint” 

• Har ni inspirerats eller tagit del av erfarenheter från andra team?  

o Kan du ge ett exempel på en eller flera erfarenheter? 

o Hur tog du/ni/teamet del av den erfarenheten?  

o Anpassade ni kunskapen för att passa ert team?   

• Har ni delat med er av era erfarenheter till andra team? 

o Kan du ge ett exempel på en eller flera erfarenheter? 

o Hur delade du/ni/teamet den erfarenheten?  

• Alt. Hur delar du med dig av erfarenheter som du tror att ett annat team skulle gynnas av? Ponera att du 

kommer på något användbart, hur skulle du dela detta?  

• Hur arbetade ni med kunskapsöverföring mellan projekt innan övergången? 

 



	

• Kan du ge ett exempel då ditt team löst ett problem med hjälp erfarenheter från ett annat team? 

• Kan du ge ett exempel på när ni förändrat era rutiner efter att ni sett hur ett annat team arbetade?  

• Använder ni något tekniskt hjälpmedel för att lagra och överföra kunskap? 

• Har ni lärt ert något av de agila coacherna?  

• Har ni lärt er något av PO/TC forumen?  

• Om nej på samtliga, vad tror du att det beror på? 

 

Koppla till de saker som framkommit genom observation (fokustid, katter, svartarbete, etc.) 

 

 

 

 

 

 

  



	

Appendix 3 – Intervjuguide med agila coacher 

Respondentens bakgrund 

• Nuvarande befattning 

• Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Tid på företaget  

• Tidigare befattningar 

• Utbildning inom agil metodik 

 

Kontext 

• Vad var anledningen till övergången till ett agilt arbetssätt? 

• Hur jobbade ni förut?  

o Vattenfall?  

o Dokumentation?  

• Hur såg teamen ut? (Agilt är tvärfunktionellt, var det så tidigare?) 

• Resurs > teamorienterande (Jonas uttryckte detta i telefonintervjun) vad innebär det? Har man 

organiserat om teamen?  

• Det här är fjärde vågen, hur många fler vågor?  

o Hur många team hittills/totalt?  

o Dokumentation, strategidokument som vi kan ta del av? 

• Vad har teamen fått för utbildning i den nya metodiken? 

• Upplever du att det är stor variation mellan hur långt de olika teamen har kommit i sitt arbete? Vad 

beror det då? 

• Upplever du att det påverkar kunskapsöverföringen mellan teamen? 

• Har teamen anammat projektmetodiken på olika sätt (tolkat den)?  

 

Kunskap 

• Redogör för den teoretiska skillnaden mellan data, information och kunskap 

• Vad innebär “kunskap” för dig? Resonera fritt 

• Ett konkret exempel på kunskap?  

 

Kunskapsöverföring 

• Vad innebär kunskapsöverföring för dig?  

• Hur/Var lagrar teamen kunskap? “Det här kan vara bra inför nästa sprint” 

• Hur ser kunskapsöverföring mellan projekten ut idag? [Formellt/Informellt] 

• Vem är ansvarig för teamets kunskapsöverföring?  

• Kan du ge några exempel på när ett team tog del av kunskapen från ett annat? 

o Hur genomfördes det?  

o Anpassades kunskapen till teamets kontext?  



	

Appendix 4 – Intervjuguide, telefonintervju med Jonas Lundström   

Det här gör vi 

• Presentation av oss 

o Uppsala universitet 

o MKIT 

o Master 

• Presentation av uppsats 

o Kunskapsöverföring 

o Övergången till agil metodik 

Respondentens bakgrund 

• Nuvarande befattning 

• Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Tid på företaget  

• Tidigare befattningar 

 

Förberedande frågor inför studie 

• Vad heter avdelningen vi kommer att vara på och vad gör den?  

• Kommer vi att vara på samma avdelning varje gång?  

• Vilka kan vi träffa? 

• Vilken agil metodik är det ni använder?  

o Hur många scrumteam finns det totalt?  

o Hur många medlemmar är det i ett team?  

o Byter medlemmarna team mellan projekten? 

o Hur många projekt har de genomfört? 

o Vilken utbildning har de fått i metodiken?  

o Hur väl följer ni metodiken Scrum förespråkar?  

• Har ni sett någon allmän effektförbättring över tid, snabbare inlärning av metodik, mer producerat, 

kortare tidsåtgång eller liknande? 

o Finns det någon dokumentation som visar effektivitetsökningen?  

• Finns det några styrdokument för hur ni arbetar med Scrum som vi kan ta del av?  

 


