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 Abstrakt 
Organisationer strävar efter att ha konkurrensfördelar på sina respektive marknader. 

Kunskapshantering är ett sätt att skapa dessa fördelar. När arbete sker i projektform skapas 

en tillfällig organisation för att skapa ett resultat, projektledaren har nyckelrollen i denna 

tillfälliga organisation. Det är denna individ som ska styra, leda och förvalta projektet på 

rätt väg. Kunskapsöverföring under projekt görs både formellt och informellt, men det 

styrande dokumentet, den så kallade slutrapporten är mer anpassad för organisationen som 

strävar efter att se ett effektiv och bra resultat. Kunskapshantering sker i mån av tid, detta 

kan utvecklas genom klara direktiv och tydliga ramar för kunskapsöverföring i projekt.  

 

Studiens resultat återspeglar att projektledarna uppfattar att organisationerna fokuserar mer 

på resultatet än kunskapsskapandet. De anser att det finns en tidsbrist för att kunna 

genomföra kunskapsöverförande på bästa möjliga sätt, nya projekt blir tilldelade och 

kunskaper riskerar att glömmas bort i dokument som sällan används.  

 

Undersökningen har tittat på hur projektledare arbetar med kunskapsöverföring, vilka 

förutsättningar som måste ges projektledarna samt hur detta kan förbättras. Därav har två 

dokument skapats för att förbättra arbetet kring kunskapsöverföring vid avslutade projekt. 

Detta genererar ett tydligt sätt för projektledare att arbeta på när det gäller 

kunskapsöverföring och minimerar risken att det blir ett dokument som alla andra, och 

kunskapen kan tas tillvara på av andra.  
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 Abstract 
Organizations strive to have competitive advantages in their respective markets. Knowledge 
management is one way to create these advantages. When business is done in a project form, 

a temporary organization is established to create a result, the project manager has the key 

role in this temporary organization. It is the project manager who has to guide, manage and 
organize the project in the right way. The knowledge transfer during projects is done both 

formally and informally, but the governing document the so-called final report is more 
adapted for the organization that strives to see an effective and good result. Knowledge 

management is done when time is available, this can be developed through clear directives 

and a good and clear framework for knowledge transfer in projects. 
 

The results of the study reflect that the project managers perceive that the organizations 
focus more on the result than the knowledge creation. They feel that there is a shortage of 

time to be able to carry out knowledge transfer in the best possible way, new projects are 

assigned and knowledge risks being lost in documents that are rarely used. 
 

The study has looked at how project managers work with knowledge transfer, what 
conditions must be given to project managers and how this can be improved. Two 

documents have therefore been created to improve the work on knowledge transfer in 

completed projects. This generates a clear way for project managers to work on knowledge 
transfer and minimizes the risk of becoming a document like every other document, and the 

knowledge can be utilized by others. 
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Förord 
 

Detta ämne intresserade mig då jag i framtiden önskar arbeta i projektform, och kände att 

jag ville på mitt sätt kunna bidra något till rollen.  

 

Jag vill rikta ett tack till min handledare, Peter Adiels, som gett mig bra infallsvinklar att 

arbeta mot när det gäller detta arbete.  

 

Mitt största tack vill jag rikta till alla respondenter som tog sin tid och genomförde 

intervjuerna med mig och på så vis gjort detta examensarbete möjligt. Jag hoppas ni kommer 

kunna ha användning av resultatet i framtida projekt!  

 

 

Josip Josipovic 
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1 Introduktion  
I detta avsnitt så presenteras forskningsområdet med tidigare forskning och 
projektledarrollen. Vidare presenteras studiens syfte, frågeställning och avgränsning 
för att kunna berika området kunskapsöverföring för projektledare. 

 

1.1 Inledning 

Projektledarrollen är en roll som är omfattande. Rollen som Tonnqvist (2016) beskriver 

innebär att projektledaren måste väga in många olika faktorer för ett bra och lyckat projekt. 
Arbete i projektform är som Tonnqvist (2016) beskriver som en tillfällig organisation med 

projektledaren som har yttersta ansvaret. I denna tillfälliga organisation hamnar störst fokus 

på resultatet, det vill säga vad som ska levereras. Kunskapshantering sker i mån av tid.  
 

Varje projekt är sig inte likt, olika krav ställs, olika typer av projekt och olika individer att 
ha kontakt med, gör att ett projekt eventuellt måste kunna genomföras annorlunda. Hur kan 

projektledarna arbeta med kunskapshantering och kunskapsöverföring för att kunna skapa 

konkurrensfördelar för sin organisation?  
 

Målet med kunskapshantering för en organisation är att skapa konkurrensfördelar på 
respektive marknad. Kunskapen som skapas används för att generera mervärde för att nå 

organisationens övergripande mål. I organisationer brukar kunskap benämnas vara antingen 

tacit eller explicit (Nonaka & Takeuchi,1995). Explicit kunskap är det som redan är 
dokumenterat som manualer och arbetsbeskrivning, inom projekt kan det vara 

tillvägagångsättet ett projekt ska gå till. Tacit kunskap är den typ kunskap som är svår att 
lagra och dokumentera. Det kan röra sig om varje individs egna åsikter och erfarenheter.  

 

Kunskapshantering är ett välkänt forskningsområde med flera olika infallsvinklar. Dock är 
majoriteten av forskningen fokuserad på organisatorisk nivå, där kunskapshantering ska 

lyckas genom hela organisationen. Trots detta är forskningen bristande vad det gäller 
fokusering kring projektledning och specifikt projektledarrollen. Större fokus kring 

kunskapshantering sker på organisationsnivå än olika medarbetare som en projektledare är. 

De anställda är viktiga kunskapsbärare för ett företag, och besitter stor kunskap inom sina 
respektive områden som måste tas tillvara på.  

 
”Kunskap är näring för själen” menar Platon (427 f.Kr. – 348 f.Kr.) Kunskap i olika former 

är något människor eller organisationer alltid kommer vara beroende av att ta del av. 

 

Organisationer strävar efter att ha bra kunskapshantering i olika former. Majoriteten av 

tidigare forskning utgår från organisatorisk nivå för att driva kunskapshanteringen framåt. 

Från artikeln av Jonsson, A (2012) Beyond knowledge management – understanding how 
to share knowledge through logic and practice skriver skribenten om att det är viktigt att gå 

utöver de teorierna kring kunskapsöverföring för att kunna hantera kunskap inom 
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organisationer. För att kunna utveckla förståelsen mer är det viktigt att fokusera på logik för 
att förklara hur kunskaps ska spridas i praktiken.  

 
I studien som Seba & Rowley (2010) genomförde hos fyra polisstyrkor i Storbritannien, där 

kunskapshantering skulle implementeras i olika strategier och processer. Undersökningen 

visade att det fanns motstånd från medarbetarna kring kunskapshantering. Undersökarna 
insåg att två tongivande problemfaktorer var storleken på området som undersöktes samt 

medarbetarnas negativa inställning till kunskapshantering, där medarbetarna var negativt 
inställda att dela med sig av kunskap. 

 

Hallner & Kvarnström (2010) har i sin studie skrivit om hur det går att behålla 
nyckelkompetens (kunskapshantering) efter pensionsavgångar inom UMEVA. UMEVA är 

ett kommunalt bolag som ansvarar för kommunens vatten, avlopp, återvinning och avfall. 
De kom fram till att kunna bevara kunskap måste det finnas ett välfungerande nätverk inom 

en organisation. Nätverket gör att det blir möjligt för att dela erfarenheter och kunskap i 

olika delar i organisationen. Vidare skriver Hallner & Kvarnström (2010) att de anställda 
måste känna ett visst förtroende för ledningen för att dela sin kunskap med andra. Ett öppet 

samtalsklimat bidrar till att kunskapsöverföring blir lättare. Kinnel, O (2011) rapport om 
hur kunskapsöverföring möjliggörs genom en studie av ett bankkontor. Rapporten visar att 

ledningen måste vara öppen till kunskapsöverföring mellan anställda. Ett öppet klimat där 

anställda kan lära sig av varandra är något som föredras. 
 

I en studie av Bergström, S & Kinnvall, A-S (2008) skriver de om vilken roll en ledare/chef 
har vid kunskapsöverföring. De syftar till att en ledare har stort ansvar i att förklara varför 

kunskapsöverföring är viktigt för organisationen och dess medarbetare. Studien utgår från 

att en ledare måste anpassa sin kunskap utifrån medarbetarnas förutsättningar och behov för 
den kunskapen som ska förmedlas.   

 
Alevsson & Kärreman (2001) skriver att organisationer med hjälp av teorierna som finns 

tillgängliga inom området fokuserar på hur de strategiskt borde och vill överföra kunskap, 

inte hur de praktiskt ska arbeta för att kunna överföra kunskap som finns inom 
organisationen. Jonsson (2012) menar att kunskapshantering har en viktigt strategisk 

betydelse som borde ses som en process som involverar medarbetare för att öka kunskap. 
Vidare menar författaren att kunskapshantering handlar om att organisationer borde ses som 

”ledning av medarbetare än om styrning av kunskap”. 

 

1.2 Problemformulering 

Forskning kring ämnet kunskapshantering eller kunskapsöverföring har kommit en lång 

väg. Fokus ligger dock fortfarande på organisationen. Organisationer som arbetar i projekt 

är drivna av resultatet än metoden. Projektledare saknar klara direktiv när det gäller 
kunskapsöverföring då projekt är resultatdrivet. Genom klara direktiv och underlag kring 

kunskapshantering skapar det bättre värde för organisationer och själva projektformatet kan 
utvecklas.  
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Genom att fokusera kring projektledarnas erfarenheter kring kunskapshantering i projekt så 

kan kunskapsgapet lösas och förbättras för projektledare som kan förbättra synen och arbetet 
när det gäller kunskapshantering.  

 

Denna studie om projektledarens kunskapshantering grundar sig i både ett praktiskt och 
vetenskapligt problem. Det praktiska problemet handlar om att förstå hur projektledare i 

olika organisationer och branscher känner att de kan utveckla och förbättra sitt arbete kring 
kunskapsöverföring vid avslutade projekt. När arbetet sker i projektform sker 

kunskapshantering och överföring i mån av tid, då fokus ligger på resultatet. Tidigare 

forskning styrker detta då större fokus kring kunskapshantering sker på övergripande nivå 
inom hela organisationen och inte enbart på hur projektledare ska hantera kunskap efter 

avslutade projekt. Det vetenskapliga problemet grundar sig i att dokumentering av 
kunskapsöverföring är otydligt för projektledarna. Det finns ett tydligt kunskapsgap i 

projektledarnas sätt att arbeta med dokumenteringen av kunskapsöverföring vid avslutade 

projekt.  
 

Denna studie ska ge ett kunskapsbidrag kring hur projektledare kan arbeta med 
kunskapsöverföring för den specifika rollen. Arbetet som utförts i denna studie ska ge 

projektledare i olika branscher möjligheter att utveckla sitt och organisationens syn på 

kunskapshantering. Det akademiska bidraget som denna studie kommer bidra med är att ge 
tidigare forskning ny infallsvinkel kring kunskapshantering och dokumentering. Tidigare 

forskning har inte berört kunskapshantering för projektledare och sättet den rollen hanterar 
kunskapshantering och dokumentering. Projektledarnas perspektiv på området bör lyftas för 

att få en tydligt och klar helhetsbild när det gäller området kunskapshantering på 

organisatorisk nivå.  
 

Projektform är komplext med många olika komponenter att hantera för maximal 
kunskapsöverföring och hantering. Projektledaren måste hantera många aspekter inom sin 

tillfälliga organisation, där kunskapsöverföring ingår. Slutrapporten av ett projekt är primärt 

när det gäller kunskapsöverföring, vad har skett och hur det gått till i projektet. Hur kan 
kunskapsöverföring säkerhetsställas och förbättras vid arbete i projekt? Genom dialoger 

med projektledare i olika organisationer och studier av tidigare forskning kring 
kunskapshantering upplevs det att det finns arbete att utveckla kring kunskapsöverföring 

inom projekt. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Genom en noggrann studie av tidigare forskning och teori kring områdena 

kunskapshantering och kunskapsöverföring så uppfattas ett gap kring kunskapshantering 

och dokumentation för projektledare.  

 

Syftet med denna rapport är att ge projektledare i olika yrkeskategorier möjligheten att 
förbättra sättet de arbetar med kunskapshantering. Detta för att kunna öka kunskapen mellan 

organisationer och projektledare som arbetar i projektform. 

 

• Hur arbetar projektledare med kunskapsöverföring? 

• Vilka förutsättningar måste finnas för kunskapsöverföring vid avslutade projekt? 

• Hur kan kunskapsöverföring säkerhetsställas efter avslutat projekt? 

 

1.4 Avgränsning 

I ett projekt finns det många komponenter som måste fungera för att ett projekt ska klassas 
som lyckat. Det finns projektledare som styr, projektägaren som äger själva projektet, 

projektdeltagarna som hjälper och underlättar arbetet för projektledaren. Styrgruppen som 

kontrollerar att projektet ligger i linje med verksamhetens övergripande mål. Många olika 
komponenter som kan bidra till olika typer av kunskapsöverföring.  

 
I denna undersökning har enbart projektledarens metoder till kunskapsöverföring 

undersökts då det är projektledaren som har huvudrollen i projektet.  
 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är organisationer och individer som arbetar med 

projektmetodik och behöver underlag för att utveckla sin kunskapshantering. Det praktiska 

problemet vänder sig mot specifik projektledare och deras arbetssätt kring 

kunskapshantering och möjligheter för att kunna utveckla detta.  

 

Arbetet genererar även ett vetenskapligt bidrag till fortsatt utveckling av dokumentering av 

kunskapshantering och ger en bredare målgrupp än endast projektledare och deras 

organisationer.  
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som varit till hjälp för denna studie. 

 

2.1 Projektmetodik 

Projekt beskrivs ofta som en livscykel som utgår från olika faser.  Dessa faser är enligt 

Tonnqvist (2016) idé, förstudie, planering, genomförande, avslut och effekt. Modellen som 

Tonnqvist (2016) presenterar är en generell modell med mellanliggande beslutspunkter efter 

varje fas, vilket innebär att ett beslut tas innan man går vidare till nästa fas.  

 

Faserna idé och effekt ingår inte direkt i själva projektet enligt Tonnqvist, utan är 

beslutsunderlag om ett projekt ska starta respektive hur projektet säkerställer att nyttan 

realiserats när det är avslutat.  

 

Förstudie syftar till att minska osäkerheten kring projektet genom att analysera olika 

förutsättningar för att kunna genomföra projektet. Krav dokumenteras, omfattningen 

definieras, lösning väljs samt att affärsnyttan ställs mot kostnader och risker. Syftet i 

planeringsfasen är att tydligt välja metod för hur genomförandet ska genomföras. Här tas en 

plan fram för hur projektmålet ska uppnås. I genomförandefasen tas resultatet fram och 

överlämnas till projektbeställaren. Alla aktiviteter och kostnader följs regelbundet upp för 

att kunna analyseras. Ett projekt kan ha delleveranser eller en stor leverans i slutet av 

genomförandet. Den sista fasen är avslut, i denna fas är det god tid att utvärdera arbetet och 

ta till vara på de erfarenheter som har erhållits (Tonnqvist, 2016, s.18-19). 

 

2.1.1 Avslut & Effekt 

Enligt Tonnqivst (2016) bör det operativa arbetet kring projektet vara helt utfört innan 

avslutningsfasen påbörjas. I denna fas handlar det om att utvärdera prestationer som 

genomförts under projektet, dokumentera erfarenheter och resultat. Detta brukar göras i 

någon form av slutrapport, som ska leverera nytta till de som ska använda projektresultatet 

och ens egna organisation.   

 

Att överföra kunskap och erfarenheter vid avslutade projekt till andra projekt är svårt. 

Tonnqivst (2016) påstår dock att det går att skriftligt dokumentera strukturer, ramar och 

metoder som användes under projektet. Det går även att dokumentera hur olika problem 

löstes.  

 

2.1.2 Slutrapport 

Enligt Tonnqvist (2016) ska slutrapporten innehålla olika erfarenheter från projektets gång. 

Fokus i slutrapporten bör vara på moment som gjordes bra och vad som kan förbättras. 

Slutrapporten är som Tonnqvist (2016) benämner ett internt dokument för organisationer 

för att få erfarenheter samlade och dokumenterade, och borde vara en självklar rutin för alla 
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organisationer som arbetar i projekt. Enligt Gustafsson (2016) tenderar slutrapporter att bli 

allt för omfångsrika och som inte läses av någon i organisationen. Dock anses det som en 

fördel om alla i hela projektkedjan får vara med och bidra med erfarenheter från projektet 

för att få olika iakttagelser och slutsatser. 

 

Slutrapporter är olika från företag till företag, oavsett vilka punkter som tas upp i projektet 

påstår Gustafsson (2016) att det finns en punkt som är viktigare än allt annat, och det är att 

slutrapporten används och skapar värde. Om en slutrapport inte blir använd är framtagandet 

av rapporten bara ett slöseri med tid. (Se bilaga 2 – exempel på slutrapport) 

 

2.2 Projektledare 

En projektledare har nyckelrollen under ett projekt. Att vara projektledare innebär att ha 

ansvar för att organisera och leda arbetet som kollegorna utför. En projektledare är en chef 

från planeringsfasen och sträcker sig till avslutningsfasen. (Tonnqvist, 2016) 

 
Projektledarens uppgift enligt Tonnqvist (2016) är dessa: 
 

• Se till att projektmålet uppnås 

• Organisera och planera projektet 

• Delegera och följa upp aktiviteter 

• Lösa problem och hantera konflikter 

• Påverka och få saker gjort 

• Kommunicera, engagera och motivera 

• Rapportera utfall och hantera risker och ändringar 

• Kallar och leder projektmöten 

• Tillämpar projektverktyg och projektmodeller 

2.3 Knowledge Management 

Enligt Awad & Ghaziri (2004) är knowledge management fokuserat på de kunskaper som 

finns inom själva verksamheten. Målet med knowledge management är att få kunskaper 
som finns inom en enhet integrerad med de övriga delar inom en organisation. Fokus ska 

ligga på att kunskapsskapandet ska bli kunskapsutnyttjande (Awad & Ghaziri, 2004). För 

att kunna få rätt kunskap för företaget gäller det även att ställa rätt frågor.  
 

Knowledge management handlar enligt Newell et al (2002) om att fokusera på att 
identifiera, ta till vara på och förmedla vidare ”kunskapstillgångar” i en organisation, detta 

kan skapa konkurrensfördelar på marknaden.  
 

Davenport & Prusak (1998) menar på att det är viktigt för organisationer att fokusera på 

annat än bara data. Detta går genom att förstå kunskapen som fås genom informationen. 
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2.4 Kunskap 

”We can know more than we can tell” (Polanyi, 1966)  
 

Kunskap är ett svårtolkat begrepp som ofta jämförs med information (Newell et al, 2002). 
Kunskap kan ses som en konkurrensfördel för företag.  

 
Enligt Granberg (2004) finns det fyra olika kunskapsformer; 1) som faktakunskap, 2) som 

förståelse, 3) som en färdighet, 4) som en förtrogenhet. 

 
Den första kunskapsformen där kunskap är fakta är isolerade sakförhållanden. 

Faktakunskap är den kunskap som kan mätas i olika kvantitativa termer och är en teoretisk 

kunskapsform. När kunskap ses som förståelse är det en insikt hur samband och uppfattning 

om mening och innebörd i det man begriper och tänker på. Förståelse är kunskap som kan 

mätas i kvalitativa termer. Den tredje kunskapsformen är färdighet. Färdighet innebär 

kunskap kring hur något ska göras och hur du kan utföra detta. Färdighet är den praktiska 

formen, det som kan beskrivas med ett ord. Den fjärde formen är förtrogenhet. Denna 

innebär att man snabbt kan veta vad saker och ting handlar om och vet vilka följder olika 

åtgärder kan bli. Förtrogenhet utvecklas i handling, kunskapen kan finnas utan att 

innehavaren kan beskriva med ord, Granberg (2004). 

 
En förenklad sammanfattning av de olika kunskapsformerna 

Kunskapsform   Innebörd  Man får…           …genom att 

 

Fakta  Veta att Information           Memorera 

Förståelse  Veta varför Mening/innebörd        Tolka/analysera 

Färdighet  Veta hur Förmåga           Pröva/öva/göra 

Förtrogenhet  Veta vad Omdöme           Delta/ få erfarenheter 

  
 

Figur 3-1 Olika kunskapsformer enligt Granberg (2008) 

2.5 Organisatorisk kunskap 

I den organisatoriska kunskapen fokuseras på tacit och explicit kunskap. Skillnaden mellan 

dessa kunskapsformer är att explicit kunskap är kunskap som kan överföras mellan datorer, 

överföras och lagras i databaser, kunskapen kan överföras med ord. Den tacita kunskapen 
måste konverteras till explicit kunskap innan den kan överföras och lagras. Tacit kunskap 

är kunskap som en specifik individ har, dennes egna tankesätt och förståelse för hur han 
genomför en uppgift, Nonaka & Takeuchi (1995) 

2.5.1 Explicit kunskap 

Explicit kunskap är kunskap som enkelt kan bli artikulerad, kodad och lagrad i olika sorters 
media. Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) kan den explicita kunskapen förmedlas enkelt via 

datakällor, artiklar och olika sorters rutiner.  
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Den explicita kunskapen är vanlig i manualer, dokument och procedurer över hur man utför 
något, exempelvis arbetsbeskrivningar (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

2.5.2 Tacit kunskap 

Nonaka & Takeuchi (1995) menar att den tacita kunskapen är den kunskap som inte lagras 

och artikuleras på ett smidigt sätt. Den tacita kunskapen är varje enskild individs personliga 

åsikter och erfarenheter. Nonaka & Takeuchi (1995) menar vidare att den tacita kunskapen 

är uppdelad i två dimensioner. Dessa två är den tekniska och den kognitiva dimensionen. 

Den tekniska dimensionen behandlar kunskap i den form att erfarenheten har skapat en 

instinkt där kunskapen till instinkten inte går att beskriva. Den kognitiva dimensionen är de 

mentala och naturliga modellerna man har och personernas uppfattningsförmåga. 

2.6 Kunskapsöverföring 

Enligt Awad & Ghaziri (2004) är kunskapsöverföring ett sätt att överföra kunskap till en 
kollega som även absorberar denna kunskap.  

 
Vidare menar Awad & Ghaziri (2004) att själva överföringen sker på olika sätt. Möjligheter 

finns att överföra kunskaper vid teamarbete, kommunicering, inlärning vid genomförande, 

lärlingskap och personlig kommunikation. Det går även att överföra kunskapen genom 
tydliga arbetsrutiner, mentorskap och dokumentutbyte.  

2.6.1 Kunskapskonvertering 

Vid överföring av kunskap finns det enligt Nonaka & Takeuchi (1995) fyra typer av 

konverteringar. Dessa olika fyra konverteringstyper leder till olika typer av kunskap, 

antingen tacit eller explicit kunskap. 
 

 
Figur 3-2: Four Modes of Knowledge Conversion. Nonaka & Takeuchi, 1995 
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2.6.1.1 Socialisering: Tacit till Tacit 

Den första av fyra konverteringsmetoder är socialisering. Socialisering är enligt Nonaka & 
Takeuchi (1995) kunskap som konverteras från tacit kunskap till tacit kunskap. Genom 

socialisering kan två individer dela sin tacit kunskap. Genom att observera, imitera och att 
träna vad de andra gör går det att erhålla tacit kunskap. 
 

2.6.1.2 Externalisering: Tacit till Explicit 

Externalisering är den konverteringsmodell där tacit kunskap konverteras till explicit 

kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) sker detta genom 
artikulering och att den explicita kunskapen visas i form av metaforer, analogier, koncept, 

hypoteser och tydliga modeller. Konverteringstypen ses ofta vid konceptskapande som 
börjar vid reflektioner mellan individer. 

 

Nonaka & Takeuchi (1995) menar vidare på att en individ kan tolka en bild från det tacita 
med uttryck och skrift på olika sätt och på så vis skapar det ett gap mellan bilden och 

uttrycket. 
 

2.6.1.3 Kombinering: Explicit till Explicit 

Med denna konverteringsform menar Nonaka & Takeuchi (1995) att många typer av explicit 

kunskap systematiseras för att enklare få tillgång till kunskap. Konvertering består av många 

typer av explicit kunskap i form av dokument, telefonsamtal eller möten. Genom att 
tydliggöra, sortera, lägga till, kategorisera och kombinera denna explicita kunskap kan nu 

kunskap skapas.  
 

2.6.1.4 Internalisering: Explicit till Tacit 

Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är denna konverteringstyp där det underlättar till tacit 

kunskap på så vis att man har explicit kunskap i form av dokument, manualer eller historier 

som underlättar till tacit kunskap till individen. Detta gör så att individen kan återuppleva 
de andra människor upplevt och kan få in ny tacit kunskap. 
 

2.7 Hinder till kunskapsöverföring 

Enligt Sun & Scott (2005) kan det finnas hinder till kunskapsöverföring. Genom att ha en 

bra uppfattning kring dessa hinder som kan uppstå kring kunskapsöverföring finns det bra 
möjligheter att lyckas med kunskapsöverföring. Dessa fyra barriärer är; 

 

• Färdigheter i kommunikation och övertalning. 

Hinder kring hur individer uttrycker sina tankar och information. Kan innebära att 
somliga individer har svårare att få fram sina åsikter till en grupp av människor 

• Rädsla att förlora ägarskap, rädsla att förlora kunskap och rädsla att förlora 

konkurrenskraft. 

Hinder då individer inte vill släppa ifrån sig information som tros vara viktig för 

denne individ. Rädsla för att individens positions inom organisationen försvagas 
om informationen eller kunskapen förs vidare till andra.   
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• Skillnad i personligheter. 

Hinder kring hur folk uppfattar olika individer på grund av skillnader i 

personlighet, smaker och åsikter. 

• Öppenhet till nya idéer. 

Hinder då individer har sina rutiner. Kan uppstå svårigheter att få genombrott för 
sina nya idéer och tankar då grupper är ovilliga att ändra sig.  

 

Vidare menar Sun & Scott (2005) att det finns många anledningar till dessa hinder. Hur 
klimatet inom gruppen är samt hur samarbetet fungerar. En annan anledning är 

kommunikationsförmågan mellan gruppens medlemmar. Sättet en ledare talar inför grupp 
spelar stor roll för klimatet. Ett annat hinder som kan uppstå är storleken på gruppen. Dessa 

delar kan vara regler för att effektivt optimera kunskapsöverföring. 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och genomförande av 

empiriinsamling. Kapitlet berör även validitet och reliabilitet samt de etiska 

överväganden.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I denna rapport valdes en deduktiv ansats för att genomföra en kvalitativ undersökning. Den 

deduktiva ansatsen ska väljas enligt Patel & Davidsson (2003) om undersökarna vill ha 

förkunskap innan empirin påbörjas. Den deduktiva ansatsen passade bra in på 

undersökningen som genomfördes i denna rapport då teorikunskaper behövdes för att kunna 

berika området kunskapshantering inom projekt. Induktiv ansats hade inte passat att 

genomföra då större förkunskap behövs innan empirin ska genomföras. Den deduktiva 

ansatsen passar även bättre när undersökaren vill fokusera på ett specifik område (Jacobsen, 

2002). 

 

Att genomföra en kvalitativ metod valdes då den vill skapa tydlighet i vad som ligger bakom 

ett fenomen eller sätt. Denna metod har även möjligheter att få fram mer varierande 

beskrivningar av fallet (Patel & Davidsson 2003). Den kvalitativa metoden avser att få fram 

hur personer tolkar och förstår en specifik situation och det passade bra in i denna 

undersökning då olika projektledare intervjuades för att förklara hur de arbetar med kunskap 

efter avslutat projekt. Metoden försöker även se samband mellan en individs tolkning och 

deras kontext.  

 

Den kvantitativa metoden bygger på att ge information i form av siffror, där informationen 

behandlas i form av statistik. Denna metod är mer styrande, saknar det väsentliga i 

undersökningen att förstå sig på individers erfarenhet och tolkning i ett specifikt område 

samt att det inte lämpat sig för syftet eller frågeställningarna.  
 

3.2 Datainsamling  

I denna rapport genomfördes intervjuer för att samla in data. Enligt Patel & Davidsson 

(2003) är de vanligaste vid kvalitativa metoder att använda sig av intervjuer och 

observationer för insamling av data. Genom att genomföra intervjuer med olika 

projektledare i olika branscher så var förhoppningarna att det skulle ge större bredd och 

underlag till undersökningen. Förhoppningen var att respondenterna skulle ge svar kring 

kunskapsöverföring och hur detta kan förbättras efter projektavslut. Eftersom studien hade 

ett begränsat antal veckor att genomföras på så valdes endast intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Observationer är en alternativt datainsamlingsmetod som denna 

studie kunde använda sig utav för att följa olika projektledare i deras arbete med 

kunskapsöverföring. Men enligt Patel & Davidsson är observationer tidsödande, och då 

detta arbetet hade ett begränsat antal veckor valdes enbart intervjuer.  
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3.2.1 Urval 

I rapporten lades stor vikt i att få en bred variation av respondenter. Då denna studie syftar 

till att berika området kring kunskapsöverföring vid projekt avslut så valdes 
intervjuobjekten utifrån olika branscher. Mail skickades ut till olika projektledare där 

undersökaren presenterade sig, presenterade utbildningen och vad arbetet handlar om. Vid 

svar bestämdes en tid för att genomföra intervjun.  
 

Totalt genomfördes tio intervjuer med olika individer som antingen är projektledare eller 
har varit projektledare under sin yrkeskarriär. Projektledarna kommer från diverse 

organisationer men hade olika erfarenheter av olika typer av projekt. Urvalet föll på IT-

relaterade projekt, fastighetsprojekt, logistikprojekt, tillverkningsprojekt samt diverse 
förändringsprojekt.  

3.2.2 Intervjuer 

Rapporten vill belysa och fånga respondenternas erfarenhet och tolkning av begreppen 

kunskap och kunskapshantering, därför valdes det att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Genom att använda sig av en semistrukturerad intervjuform ges större 

möjligheter att ställa följdfrågor. Enligt Patel & Davidson (2003) riskerar en för strukturerad 

intervju att förlora mycket av en intervjupersons berättelse och upplevelse av en specifik 

fråga. (se bilaga 1) 

 

Vid intervjuerna användes bandspelare kombinerat med att anteckningar har förts. Innan 

varje intervju frågades respondenterna om de godkände att intervjun blev inspelad, vilket 

alla gick med på. Bandspelare användes för att ha möjligheten att återgå till 

ursprungsmaterialet under hela arbetets gång. Genom att använda bandspelare minimeras 

risken att påverkas hur tolkningen var i en specifik fråga. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades respondenterna att alla svar skulle anonymiseras (Jacobsen, 2002).  

3.3 Databearbetning 

När intervjuerna med respondenterna vara genomförda var det tid att analysera den data 
som kommit fram. Data analyserades utifrån Jacobsen (2002, s.216) syn på analysering av 

kvalitativ data, de tre stegen. Dessa tre steg är beskrivning, systematisering och 
kategorisering samt kombination. Det första steget var att få en så grundlig och detaljerad 

beskrivning av data. Detta gjordes med hjälp av anteckningarna och ljudinspelningarna från 

intervjuerna, som sedan textsammanfattades och kunde enkelt överblickas genom tjocka 
beskrivningar. Tjocka beskrivningar innebär att textsammanfattningen är rik på detaljer, 

analyser och variation.  
 

Nästa fas i analysen var att systematisera och kategorisera. Med det menas att reducera 

överflödig information som kommit fram från intervjuerna, och göra det ännu tydligare. I 
det sista steget som är kombination innebär det att verkligen undersöka vad som har blivit 

direkt sagt. Enligt Patel och Davidson (2003) är det fördelaktigt att läsa igenom allt 



 

  19 (40) 
 

intervjumaterial, både anteckningar och sammanfattningar innan man kommer till slutfasen 
av analysen. Detta för att se olika mönster, teman och kategorier. 

 
När kartläggningen av det som verkligen sagts genomförts, analyserades det utifrån de 

frågeställningar som rapporten vill ge svar på, på så vis skapades olika kategorier för de data 

som kommit fram. Jacobsen (2002) påstår att när data kategoriseras så underlättar det 
överskådligheten. Resultatet kommer att presenteras utifrån löpande text med citat för att 

skapa en tydlig röd tråd och mönster. 
 

Materialet som tillkommit av respondenterna från intervjuerna om kunskapshantering, 

kommer vidare att presenteras i resultatdelen. Den löpande texten kommer få bättre 
skildring då citat från intervjuerna kommer presenteras och ge en mer levande och intressant 

text.  

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar enligt Jacobsen (2002) om studiens validitet och reliabilitet. Genom 
att ha ett tydligt och bra metodkapitel har frågor kring tillförlitlighet minimerats. 

3.4.1 Validitet 

Vidare handlar tillförlitlighet om intern validitet som behandlar giltigheten i studiens 

resultat (Jacobsen, 2002). I inledningsfasen av studien skickades e-mail till olika 

respondenter som kunde vara med och bidra till en bra studie. I detta e-mail förklarades 

utbildningen, samt syftet och varför studien görs. Deltagarna blev informerade att intervjun 

var frivillig. I kontakten med respondenterna tydliggjordes hur intervjun var uppbyggd samt 

att alla svar från respondenterna skulle anonymiseras. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt 

att kunna förse deltagarna med relevant information inför undersökningen för att få 

deltagarna att känna sig trygga, så att svaren ger en trovärdig bild av fenomenet.  

 

För att säkerhetsställa den externa validiteten i undersökningen diskuterades det fram 

tillsammans med handledare från universitetet vilka typer av projektledare som skulle kunna 

vara intressanta för denna typ av undersökning. Det var av stor vikt att projektledarna kom 

från olika branscher för att få en bra bredd på undersökningen.  

 

3.4.2 Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) handlar reliabilitet om hur tillförlitlig undersökningens resultat är. 

Jacobsen (2002) skriver att resultatet alltid kommer påverkas till viss del på interaktionen 

mellan undersökaren och respondenten. För att minimera risken för påverkning ska 

intervjuerna försöka hållas under så homogena förhållanden som möjligt. Intervjuerna 

genomfördes på platser där respondenterna kände sig bekväma. Om intervjuerna var face-

to-face så var intervjuerna i ett konferensrum på organisationen. Om intervjuerna 

genomfördes via telefon så satt respondenterna i sina kontor. 
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Jacobsen (2002) menar vidare på att intervjufrågor kan missuppfattas, det är därför viktigt 

att kunna erbjuda utrymme efter varje fråga för att kunna be om förtydligande om frågan 

inte uppfattades korrekt. Efter att några intervjuer genomfördes kunde frågorna förbättras, 

bli tydligare och bättre formulerade.  

För att minimera risken med hanteringen av empirin användes anteckningsblock och 

ljudinspelning som gick att koppla till den intervjuguiden som togs fram inför intervjuerna. 

Ljudinspelningen underlättar för att kunna återkoppla och lyssna upprepade gånger så att 

empirin inte blir feltolkad. 

3.5 Etiska överväganden 

Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke när en 

studie genomförs. I rapportens fall handlar det om hantering av intervjuer, datainsamling 

och deltagarnas rätt till att vara konfidentiella.   

 

När intervjuerna genomfördes informerades samtliga respondenter om syftet med studien 

och vad det ska bidra till. Respondenterna blev informerade att endast undersökaren 

kommer ha tillgång till insamlingsmaterialet från intervjuerna, samt veta vem som sagt vad 

i rapporten. Patel & Davidson (2003) påstår att i vissa aspekter är det fördelaktigt att 

utelämna viss information istället att det riskerar att tystnadsplikten bryts mot 

intervjupersonerna, och denna rekommendation har följts. Enligt Trost (2004) finns 

möjligheter att göra mindre förändringar och omformuleringar i citat, då risken för 

igenkännande minskar.  

 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att respondenterna innehar fyra komponenter för att 

överväga etiska överväganden. Dessa är; kompetens, frivillighet, full information och 

förståelse. Alla respondenter i denna undersökning har rätt kompetens för att ge ett 

rättfärdigt resultat. Då denna undersökningen inte genomfördes på ett fallföretag så var alla 

respondenter frivilliga i att vara med och bidra med sin kunskap inom detta område och 

bidra i denna uppsats. Full information har lämnats till respondenter när det gäller syfte, 

område och hur materialet kommer användas har presenterats. Under intervjuerna med 

respondenterna så har rapportens syfte och mening förklarats tydligare för större förståelse. 

Genom att ha total anonymitet i rapporten kunde respondenterna tala fritt och inte vara 

oroliga över att något skulle presenteras offentligt (Jacobsen, 2002).  
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4 Empiri resultat 
I detta avsnitt av undersökningen kommer resultatet av de intervjuer som genomfördes 

med olika projektledare att presenteras. Empiri resultatet kommer presenteras utifrån 

olika kapitel. Syftet är att beskriva hur projektledare arbetar med kunskapsöverföring, 

vilka förutsättningar som krävs och hur detta kan förbättras. Nedan finns även en 

tabell med alla respondenter, deras erfarenhet av projektledarrollen och typ av projekt 

de har medverkat i. 

 

 

Respondent Erfarenhet av yrket 

projektledare 

Typ av projekt 

Respondent 1 9 år Förändringsprojekt 

Respondent 2 5 år Förändringsarbete, processer 

Respondent 3 7 år Förändringsarbete, 

fastighetsprojekt 

Respondent 4 4 år Förändringsarbete, processer, 

logistik, lager 

Respondent 5 15 år Förändringsarbete, planering, 

logistik, lager, transport 

Respondent 6 4 år IT-projekt, E-handelsprojekt, 

förändringsprojekt 

Respondent 7 Många års erfarenhet Förändringsprojekt, 

utbildningsprojekt, tjänster, 

produktprojekt utbildare 

Respondent 8 2 år Flödesprojekt, planering 

Respondent 9 2,5 år Förändringsarbete, strategier, 

planering  

Respondent 10 4 år Förändringsprojekt, 

tillverkningsprojekt 

 

Under avsnitt 4.1 förklaras hur de olika projektledarna arbetar med kunskapsöverföring. 

 

Avsnitt 4.2 belyser frågeställningen kring vilka förutsättningar som måste finnas vid 

avslutade projekt för att kunna kunskapsöverföra. 

 

Sista avsnitten 4.3 kommer belysa vad projektledarna anser är olika förbättringsåtgärder för 

att säkerhetsställa kunskapsöverföring vid avslutade projekt.  
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4.1 Kunskapsöverföring 

Gemensamt för alla respondenter som arbetar i projektform är att det primära 

kunskapsöverförings verktyget som används är slutrapporten. I slutrapporten ska det tydligt 

framgå en tydlig överlämning till resultatanvändarna med säkerhetsställda rutiner för 

användning. I slutrapporten ska även kunskapsöverföring finnas, samt vilka erfarenheter 

som erhållits från projektet. Respondenterna medgav att dokumentering sker i stor grad när 

arbetet sker i projektform. 

   

Intervjumaterialet visar att respondenterna ofta försöker dela med sig av sina erfarenheter 

och kunskap kring projekt vid så kallade team-träffar eller olika projektmöten. Detta sker 

regelbundet under projektet, och detta görs för att skapa en lagkänsla och få en bättre 

sammansvetsad grupp. En teamträff brukar även ske vid avslutade projekt, här diskuteras 

och dokumenteras allt som skett under projektet. På detta sätt ges möjlighet att se över vad 

som gjordes bra och mindre bra. Enligt respondenterna är detta ett bra sätt att dela med sig 

av sin kunskap och erfarenhet med andra. Möten som skett efter avslutat projekt, med 

specifikt projektgruppen genererar mer nytta i form av kunskap än olika dokumentationer 

av projektet.  

 

”Uppmuntra till samtal än olika strukturerade punkter vid möten, det finns så 

mycket information eller kunskap när folk börjar prata och diskutera med 

varandra. Genom samtal i gruppen vågar gruppen öppna sig, dela med sig av 

erfarenheterna och då blir man mottaglig”. 

Respondent 5 - 2019 

 

Projektledare arbetar med kunskapsöverföring på olika sätt beroende vilket typ av projekt 

det gäller. Förutom slutrapport och olika projektmöten anser några projektledare att ett bra 

sätt att ta till sig ny kunskap och dela kunskap med andra, är att använda sig av workshops 

eller arbeta med konkreta exempel så kallade ”Lessons Learned”. Det är även viktigt att 

nätverka med andra för att eventuellt få en ny aspekt på vissa problem som kan uppstå i 

projektet och på så vis få en bredare kunskapsbasis.  

 

En respondent påstår att arbeta som projektledare är som att driva ett eget företag. Det 

handlar om driva, samarbeta och utföra ett resultat för slutanvändaren. Kunskapshantering 

hör till detta ”företag”, och som projektledare måste du ta ditt ansvar och hitta kunskapen 

för att kunna utföra ditt arbete. 

 

”Ibland måste vi vara som en privatdetektiv för att få den kunskapen som 

behövs för den specifika uppgiften, om det är att prata med chefer eller 

projektgrupp, bekväma eller obekväma situationer”.  

Respondent 7 - 2019 
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”Som projektledare när det gäller kunskapsöverföring handlar det om att vara 

öppen och tillgänglig än stängd och otillgänglig. Du måste vara generös med 

tiden för du kan projektet”.  

Respondent 2 – 2019 

 

”Det är jätteviktigt att en projektledare är lite prestigelös och att vara mottaglig 

till kunskap”  

Respondent 1 - 2019 

 

4.2 Förutsättningar för kunskapsöverföring 

När det gäller olika typer av projekt finns det en nämnare som återkommer som en 

förutsättning för att verkligen lyckas med kunskapsöverföring, och det är sättet en 

projektledare kommunicerar. En projektledare måste kunna anpassa sig till olika 

kunskapsnivåer för att lyckas med bra kunskapsöverföring. Detta är en förutsättning för att 

bli bättre och tydligare med vilken kommunikationsnivå som ska användas för att kunna ta 

emot och ge kunskap. Enligt respondenterna är det tydligt att en projektledare måste anpassa 

sig till mottagaren som ska använda sig av resultatet för att kunna maximera 

kunskapsöverföringen, detta gäller att kunna hantera olika typer av nivåer när det gäller 

kunskapsöverföring. 

 

”Det är A och O att ständigt ha en god dialog med beställare och projektgrupp 

om sättet kunskapsöverföring ska gå till, individer ska veta vad som ska 

prioriteras”.  

Respondent 7 - 2019 

 

Genomgående för alla projektledare som intervjuades sa de att, för att lyckas med bra 

kunskapsöverföring i ett projekt är det viktigt att organisationen står bakom projektgruppen 

och uppmuntrar detta. Respondenterna påstår att organisationerna måste inse vikten av 

kunskapsöverföring, för att kunna ge projektledarna rätt möjligheter att kunna arbeta med 

kunskapshantering på bästa möjliga sätt. De anser att det finns en tidsbrist när det gäller 

kunskapshantering efter avslutat projekt detta då nya projekt blivit tilldelade och kanske 

mer prioriterade och mer intressanta än ett avslut. Det är viktigt att organisationen belyser 

kunskapsöverföring efter avslutat projekt som ett värde och att det görs på bästa möjliga 

sätt.  

 

”Vi som projektledare kanske anser att detta är viktigt, men cheferna anser 

annat och vill prioritera annorlunda”.  

Respondent 9 - 2019 

 

”Ingen skulle säga att det är oviktigt, men det är inte prioriterat”.  

Respondent 3 - 2019 
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”Om organisationen står bakom och driver att reflektera och analysera vad 

man gjort under ett projekt blir det bättre erfarenhet och överföring.” 

Respondent 6 - 2019 

 

En annan förutsättning som respondenterna beskrev var att de individer som vill ha kunskap 

och söker den hos projektledarna får inte vara påtvingade eller ditskickade av ledningen. De 

anser om de verkligen vill lära och utforska måste de vara aktiva, lyssna och fråga. På det 

sättet visa intresse så att det blir lättare och mer intressant att lära ut än när någon är helt 

ointresserad. 

 

”Om någon är ointresserad har jag svårt att lära ut till det bästa av min 

förmåga”.  

Respondent 8 - 2019 

 

Genom att sätta sig in i arbetet som ska göras, beroende vilket typ av projekt det är, är det 

av stor vikt att kunna arbeta med kunskapsöverföring. När ett projekt påbörjas är det viktigt 

att individen förstår sig på själva förändringen som ska genomföras och varför det behövs. 

Genom att förstå processen och förändringen som behöver göras har projektledare större 

möjligheter att undanröja olika hinder för kunskapsöverföringen.  

 

En förutsättning för lyckad kunskapsöverföring, speciellt vid frågan tacit kunskap är att 

projektledarna är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. En projektledare påstår att 

den tysta kunskapen kan göra en projektledare till en värdefull individ för en organisation. 

Vidare menar andra projektledare att yrket är väldigt självständig. Inom yrket måste du ha 

vissa personliga egenskaper för att kunna lyckas fullt ut, en egenskap som lyftes fram var 

driven. Genom att vara driven i rollen skapas rätt förutsättningar för att kunna arbeta med 

projekt och kunskapshantering.  

 

”Kunskapsöverföring mellan projektledare är svår anser jag, då jag känner att 

alla arbetar på ett speciellt sätt. Arbetet är mycket självständigt, och man har 

en individuell stil”.  

Respondent 10 - 2019   

 

”Den tysta kunskapen är svår att hantera, du kanske är riktigt nischad för vissa 

typer av projekt, detta kan göra dig värdefull för organisationer och denna 

kunskap vill du kanske inte förlora”.  

Respondent 5 - 2019 

 

”När du arbetar som projektledare är det mycket individbundet vilken typ av 

kunskap du tar med till nästa projekt och självklart vilket typ av projekt det 

är”.  

Respondent 3 - 2019 
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4.3 Förbättringsåtgärder för kunskapsöverföring 

Under intervjuerna som genomfördes har det tillkommit olika idéer till hur 

kunskapsöverföring kan säkerhetsställas och förbättras i rollen projektledare. Trots att alla 

projektledare varit införstådda att detta arbete handlade om vad som sker med 

kunskapsöverföring vid avslutade projekt så ansåg de att detta är något som måste arbetas 

med i varje projektfas. Respondenterna beskrev att eventuell kunskapsöverföring som sker 

vid avslutningsfasen av ett projekt riskerar att bli förbisedd. En av intervjupersonerna ansåg 

att kunskap eller kompetensöverföring ska ske kontinuerligt under hela projektets gång. 

Efter varje fas ska man ta med sig mer kunskap och det måste fokuseras på för att kunna 

prestera och inte glömma bort till slutet av projektet. Arbetet i projektform borde ständigt 

utvecklas, på så vis utvecklas även kunskapshantering i projekt.  

 

”Kunskapsöverföring borde ske under hela livscykeln av projektet, inte enbart 

när allt är avslutat”  

Respondent 10 - 2019 

 

För att säkerhetsställa kunskapsöverföring vid avslutat projekt påstår några respondenter att 

det behövs en tydlig och bra strukturerad checklista för arbete med kunskapsöverföring. En 

av respondenterna påstod att genom att det finns en checklista skapas tydlighet vilken 

kunskap som bör överföras. Viss information kan vara viktigare än andra, tydlig struktur 

kring detta leder till bättre kunskapsöverföring.  

 

”Det är svårt att bedöma vilken information man behöver dela med sig eller 

inte. Man vet inte om det är relevant eller saker man förväntas kunna. Vissa 

saker är självklara men andra hamnar i en ”gråzon”.   

Respondent 8 – 2019 

 

”Gäller att hitta ett bra format som fungerar. Inte bara vilken information eller 

kunskap som ska finnas utan även vem ska använda detta, svårt att veta vem 

ska ha den”. 

Respondent 2 – 2019  

 

Genom att använda sig av tydliga exempel och kunna sätta in kunskap i olika sammanhang, 
nedskrivet så säkerhetsställs det att kunskapsöverföring sker på bra sätt inom 

projektmetodiken. Respondenterna påstår att genom att arbeta med tydliga exempel går det 

att fånga upp tyst kunskap som finns inom gruppen och förbättra arbetet med 
kunskapsöverföring. Genom att sedan skriva ned kunskapen på ett dokument hur exemplet 

lösts skapas även explicit kunskap som kan användas för nästkommande projekt. 
Lärlingskap är ett bra exempel som respondenterna saknade inom rollen när de började. 

Genom lärlingskap och bara gå bredvid någon skulle kunna ge värdefull kunskap till nya 

medlemmar i projektet, både tacit och explicit kunskap. 
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”Lärlingskap är något som borde finnas på plats i alla organisationer, i alla 
roller för att kunna känna på yrket och göra sig bekväm”.  

Respondent 4 - 2019  
 

Slutrapporten anser projektledarna att det finns möjligheter att utveckla. Olika 

organisationer har kommit olika långt i utvecklandet av slutrapporten och användningen 
av den. Många uppfattar att kunskapshanteringen inom slutrapporten inte återspeglar 

helheten vad som lärts under projektet. Mer tydlighet efterfrågas över vad som är relevant 
kunskap att nämna i slutrapporten. Respondenterna nämner att de rätta verktygen, tydliga 

mallar och strukturer saknas för att effektivisera kunskapshantering vid avslutade projekt. 

 
”Jag är rädd att slutrapporten blir en produkt, jag som projektledare lägger 

stor vikt i att den blir bra men tror inte att någon kommer använda den”. 
Respondent 9 - 2019 

 

”Skriva dokument anser jag inte ger så mycket nytta, det är bara för att allt 
ska vara dokumenterat.  

Respondent 5 - 2019 
 

”Det är en sak att dokumentera kunskap, men det måste finnas ett tydligare 

sätt för att använda detta. Tror inte många företag har lagt ner mycket fokus 
kring detta utan bara att dokumentera för dokumenteringsskull.  

Respondent 4 - 2019 
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5 Empirisk analys 
I detta avsnitt presenteras en analys utav hur projektledare arbetar med 
kunskapsöverföring. Analysen kommer stödjas utav teorier och tidigare forskning som 
presenterats i tidigare avsnitt.  

 

5.1 Arbete med kunskapsöverföring 

Utifrån respondenternas svar så går det tydligt att se att det primära 

kunskapsöverföringsverktyget som används vid projektavslut är slutrapporten. Det primära 

i slutrapporten är resultatet, det projektet har levererat. I slutrapporten nämns även hur 

projektet har lösts och de samlade erfarenheterna som projektet levererat. Tonnqvist (2016) 

nämner att dessa punkter borde ingå förutom resultatet. Dock belyser respondenterna 

Gustafssons (2016) oro att slutrapporten endast blir ett dokument i mängden och inte 

används. De anser även att stor press sätts på denna rapport som få kommer att läsa, den 

måste prioriteras bättre från ledning och hela projektgruppen specifikt inom området 

kunskapsöverföring som borde ge tydliga konkurrensfördelar på marknaden (Newell et al, 

2002).  

 

Projektledarna använder sig mycket av det kunskapskonverteringsverktyget som Nonaka & 

Takeuchi (1995) nämner, men detta sker mycket utan att de reflekterar över hanteringen. 

Alla konverteringsverktygen används inom projektmetodiken socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering. Projektledarna delar sin kunskap genom socialisering, 

detta görs via olika möten där de kan observera och träna på vad andra gör för att lösa ett 

visst problem, samtal inom gruppen för att kunna förstå olika typer av problem som kan 

dyka upp under projektet och individsamtal. Externalisering används mer specifikt när 

slutrapporten skrivs, här skrivs det som projektet levererat och det man lärt sig. Detta kan 

presenteras i form av modeller av resultatet som levererar kunskap, det kan även vara olika 

hypoteser kring ett visst fenomen som diskuterats och dokumenterats. Kombination är det 

starkt tydligaste verktyget som används. I denna form presenteras kunskap som olika 

dokument, telefonsamtal och formella möten. Internalisering får projektledarna genom att 

läsa slutrapporter, studera projektmallar som finns inom organisationerna för att sedan 

utföra och på så vis få tacit kunskap.  

 

Sun & Scott (2005) nämner att det kan finnas olika barriärer till att lyckas med bra 

kunskapsöverföring. Utifrån intervjuerna som genomfördes med projektledarna uppfattades 

tre stycken barriärer som kan komma att påverka kunskapsöverföringen. Inom rollen 

projektledare så är det en självklarhet att ens kommunikationsförmåga ska vara på hög nivå. 

Det är viktigt att kunna anpassa sin nivå till mottagaren av informationen eller kunskapen 

du vill dela med dig. Kommunikationen sker både via tal och skrift. För en projektledare är 

det viktigt hur de uttrycker sina tankar och information så att individer förstår denna 

kunskapsöverföring. En annan barriär som uppfattades var öppenhet till nya idéer. 

Projektledare arbetar mycket självständigt och använder sig av verktyg för att få projektet 
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över mål. Trots att projektledarna påstår att det borde finnas ett tydligare, bättre strukturerat 

och effektivare sätt att överföra kunskap kan det finnas en barriär då organisationer strävar 

efter att få resultat. Projektledarna påstår att det finns en tidsbrist för att utveckla 

kunskapshanteringen vid avslutade projekt, organisationerna har ett ansvar att belysa värdet 

i kunskapsöverföring innan ett nytt projekt blir tilldelat projektledarna. Den sista barriären 

som tydligt kan belysas när det gäller kunskapsöverföring vid avslutade projekt är 

projektledarnas eventuella rädsla att förlora kunskap och konkurrenskraft. I rollen som 

projektledare hanteras många områden och kunskap måste finnas kring olika processer. 

Respondenterna påstår att kunskapsöverföring i alla aspekter kan vara svårt. 

 

Organisationerna har stort ansvar som Awad & Ghaziri (2004) nämner för att kunna skapa 

kunskap. Organisationer ska sträva efter att ge möjligheter till projektledare för att 

identifiera, ta till vara på och förmedla kunskap de erhållit från projekt för att skapa 

konkurrensfördelar på respektive marknad (Newell et al, 2002). Respondenterna påpekar att 

rätt förutsättningar inte ges från organisationer att kunna utveckla kunskapshantering vid 

projektavslut. Respondenterna påstår att det finns en tidsbrist för att effektivt förbättra 

kunskapshantering då organisationer är resultatdrivna och vill se ett resultat som är aktivt 

och fungerande. Tidsbristen byggs på då nya projekt blir tilldelade respondenterna innan ett 

projekt är avslutat. Respondenterna påstår att det alltid är roligare att göra något nytt än att 

avsluta något som har pågått under en tid. Respondenterna påpekar att det är viktigt att 

organisationerna står bakom projektet tills det är avslutat för att få effektivt 

kunskapshantering vid avslutade projekt. Davenport & Prusak (1998) menar att det är 

viktigt att organisationer ser mer än data eller nya projekt som ska genomföras så att rätt tid 

ges till projektledare för att förstå kunskapen som erhållits i projektet och på så vis skapa 

kunskap för hela organisationen.  

 

Arbete inom projekt sker på många olika sätt beroende för vilken organisation man arbetar 

för. Granbergs (2004) benämner fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Respondenterna använder sig av dessa fyra kunskapsformer för att förstå olika 

delar i ett projekt. Genom att veta att (memorera), varför (analysera), hur (prova och öva) 

och vad (delta och få erfarenhet) kunskap ger för en organisation skapar mervärde. 
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6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat genom att anknyta tillbaka till syfte och 
forskningsfrågor. Vidare i avsnittet kommer två förbättringsförslag för att 
säkerhetsställa kunskapsöverföring för projektledare. Slutligen kommer kapitlet 
avslutas med en metodreflektion.   
 

6.1   Resultatdiskussion 

Resultatet visar att projektledare i olika branscher arbetar med kunskapshantering, dock 

finns det sätt att utveckla detta så det blir mer effektivt. Arbetet med kunskapsöverföring 

vid avslutade projekt sker i högsta grad i form av slutrapporten som projektledare och 

gruppen levererar. Slutrapporten är ett dokument som styrs av resultatet, 

kunskapsöverföring i detta dokument uppfattas ostrukturerat och inte prioriterat av 

ledningen. Respondenterna uppfattar att organisationer inte värdesätter 

kunskapsöverföringen i samma mån som resultatet, trots att kunskap ger ett stort mervärde 

för organisationer. Detta är dock inte något som är uttalat från organisationer, men det finns 

tydliga brister i hanteringen av detta dokument inom ramarna kunskapsöverföring.  

 

Projektledarnas arbetssätt när det gäller kunskapsöverföring sker i mycket stor grad av egna 

initiativ. Under hela projektcykeln sker kunskapsöverföring formellt eller informellt via 

möten, team-träffar, observationer eller workshops för att få fram en diskussion och få 

kunskap. Detta skapar kunskapsöverföring och projektledarnas kunskapsbank ökar.  

 

Vid avslutade projekt innan ett nytt projekt startar är det slutrapporten man vänder sig till. 

Då ledningen ofta pressar sina projektledare att påbörja nya projekt blir 

kunskapsöverföringen lidande. Projektledare som drivs av egna initiativ och sätt att arbeta 

på anser att det är mer spännande och meningsfullt att påbörja nytt projekt än dokumentering 

och nyttorealisering av kunskap av avslutade projekt för en organisation. Organisationer 

måste ta sitt ansvar och ge projektledare tydligare strukturer och möjligheter att kunna arbeta 

med kunskapshantering. Ett tydligare, smidigare och strukturerat sätt än en slutrapport för 

att få bättre kunskapsöverföring för framtida projekt.  

 

Studiens resultat kommer ge ett värdefullt kunskapsbidrag för kunskapsöverföring vid 

avslutade projekt för projektledare i olika branscher. Studiens resultat påvisar att 

organisationens ledning har ett stort ansvar när det gäller kunskapsöverföring och det är 

viktigt att ge projektledare tiden för att effektivisera denna överföring och bidra med värde 

till organisationer. Respondenterna i denna undersökning fick möjligheten att tala fritt 

angående hur de arbetade med kunskapsöverföring, hur organisationen uppfattade 

kunskapsskapandet och hur kunskapsöverföring kan förbättras inom yrket. I nästa rubrik 

kommer förbättringsförslag för att säkerhetsställa att kunskapsöverföring vid avslutade 

projekt sker på bästa möjliga sätt. Detta kommer förhoppningsvis generera tydligare 

struktur, och effektivare kunskapsöverföring än slutrapporten som uppfattades av 
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respondenterna som fokuserad på resultatet. Dessa förslag som kommer presenteras är ett 

verktyg som projektledare kan presentera till sina organisationer för att utveckla 

kunskapsöverföring ännu tydligare. 

 

Tidsaspekten för denna undersökning har varit påtaglig. Studien behövde förhålla sig till en 

tidsplan och undersökningen fick begränsas för att kunna anpassas till tidsplanen. Då 

tidsaspekten har återspeglats i rapporten kan det ha påverkat undersökningens storlek, då 

mer litteratursökning och artiklar kunde kompletterat undersökningen ännu mer. Denna 

undersökningen hade kunnat vara större och mer omfattande om mer respondenter inom 

projektledarrollen hade bidragit med sina perspektiv för att utöka och förbättra 

undersökningens analys.  

 

Denna studie hade i avsikt att undersöka och presentera kunskapsöverföring utifrån avsatt 

syfte och forskningsfrågor. Projektledarnas arbetssätt kring kunskapsöverföring, 

förutsättningar som behöver finnas för att lyckas med kunskapsöverföring och 

förbättringsförslag har presenterats utifrån projektledarnas perspektiv. Materialet har 

använts för att belysa problemområdet inom kunskapsöverföring för projektledare, detta har 

identifierats, beskrivits, analyserats och diskuterats för att komma fram till konkreta 

förbättringsförslag för att säkerhetsställa kunskapsöverföring vid avslutade projekt. Studien 

upptäckte ett gap i den tidigare forskningen angående området och rapporten kan börja 

användas av projektledare för bättre kunskapsöverföring.  

6.2 Förbättringsförslag för säkerhetställning av kunskapsöverföring 

Genom att ha tydliga ramar och strukturer skapas bättre kunskapsöverföring vid avslutade 

projekt.  

6.2.1 Generell checklista för kunskapsöverföring vid avslutade projekt 

Denna checklista är till för varje projektledare att markera av när projektet är avslutat för att 

hantera om dessa kunskapsöverföringsverktyg har använts under projektets gång. Detta för 

att få en tydligare struktur över arbetet kring kunskapsöverföring. Det har även tillagts en 
flik där egna åsikter och tankar kan lämnas. Detta är ett styrdokument som kommer 

underlätta projektledare för att komma ihåg vad som hänt under projektet. (Se bilaga 3, 
Checklista för kunskapsöverföring) 

6.2.2 Mall för kunskapsöverföring för projektledare 

Denna mall kan användas som ett separat dokument för projektledare, där det kan sparas 
och lagras under vilken typ av projekt det gäller eller ha som ett extra underlag i den stora 

slutrapporten. (Se bilaga 4, Mall för kunskapsöverföring) 
 

Mallen ger en tydlig struktur kring hur projektledare kan dokumentera kunskap inom ett 

projekt. Med tydliga och konkreta frågor, kan kunskapsöverföring lagras och tas vidare till 
nästa projekt. I mallen skrivs vem ansvarig projektledare är, detta möjliggör bättre kontakt 

med nya eller gamla projektledare som arbetar inom liknande projekt.  
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6.3 Metodreflektion 

En deduktiv ansats valdes för att få djupare förståelse kring teorier inom området för att 
kunna anpassa tydliga och strukturerade forskningsfrågor och intervjufrågor för 

respondenterna. Den deduktiva ansatsen passar även bättre då den är specifikt anpassad till 

problemområdet. Dock hade en induktiv ansats kunnat väljas för att minimera risken att 
konkreta förväntningar styr informationsinhämtningen och att eventuell viktigt information 

förbises, dock hade denna typ av ansats inneburit en än mer bredare forskning.  
 

Då rapporten undersöker hur olika projektledare uppfattar vissa upplevelser kring området 

kunskapsöverföring hade inte en kvantitativ undersökningen varit att föredra. Den data som 
hade insamlats via enkäter hade inte varit tillräcklig för att återge dessa upplevelser kring 

området. Genom att använda en kvalitativ undersökningen med intervjuer kunde 
respondenterna engagera sig och utveckla sina perspektiv än mer.  

 

Bandspelare kan ha påverkat resultatet i studien, då respondenterna kan ha känt sig nervösa 
och spända över att bli inspelade. Det var dock nödvändigt att ha bandspelare vid 

genomförandet av intervjuerna då mycket information kom fram vid samtalen, och det 
skulle ha inburit stor risk att komma ihåg allt samt att vissa detaljer hade kunnat missats.  

 

Då det var nödvändigt att få projektledare i olika branscher för att få en helhetsbild kring 
problemet, om få respondenter hade deltagit i undersökningen hade helhetsperspektivet inte 

fångats och att en svag analys hade genomförts. Trots att respondenterna arbetar för olika 
organisationer har de likartade arbetsuppgifter när det gäller projektmetodiken och därför 

kan resultatets trovärdighet styrkas.   
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7 Avslutning 
I detta kapitel så presenteras slutsatsen på det resultat som kommit fram i arbetet. 
Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1 Slutsats 

I resultatet framkom det att kunskapsöverföring är något projektledare arbetar med. 

Kunskapsöverföring sker både via en formell och informell nivå. När du arbetar som 
projektledare måste du vara driven och ta för dig för att hitta kunskapen du behöver för att 

kunna bedriva ett lyckat projekt. Som projektledare har du ansvaret, för att driva projektet 

framåt och framgå med ett gott exempel för din projektgrupp.  
 

Vid avslutade projekt är slutrapporten den som ger grund till kunskapsskapandet i 
organisationen. I slutrapporten ska arbetet ned på papper, allt från tankar och reflektioner 

över projektets gång för att skapa ett kunskapsbidrag till organisationen. Fokuserat kring 

denna slutrapport är dock resultatet av projektet. Det är detta organisationen fokuserar på, 
kunskapsöverföringen är av mindre intresse. Förutsättningar som måste finnas för 

projektledare för att lyckas med kunskapsöverföring är att organisationer står bakom 
kunskapsskapande och prioriterar detta, att projektledare ges tid att avsluta ett projekt innan 

ett annat blir tilldelat för att undvika tidsbrist samt att någon är villig att använda kunskapen 

till liknande projekt. Det finns stor risk att en slutrapport blir ett dokument bland andra 
dokument. Värdefull information och kunskap kan försvinna för att det är otydligt och 

ostrukturerat.  
 

Genom att använda sig av ett tydligt verktyg när det gäller kunskapsöverföring vid avslutade 

projekt som en checklista eller mall som kan ingå i slutrapporten skapas tydligare strukturer 
kring kunskapsöverföring och värdefull kunskap slipper gå förlorad för organisationen. 

Projektledare kan använda dessa mallar vid nya projekt för att introducera nya kollegor i 
projektgruppen för att få fram diskussioner och bidra med mer kunskapsöverföring. Allt 

detta bidrar till en kunskapsskapande organisation.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Inom undersökarens specifika område finns det möjligheter att studera användningen av 

slutrapporten mer i detalj kring kunskapsöverföring samt att undersöka kunskapsöverföring 

för hela kedjan i projektmetodiken från projektägaren till projektdeltagarna och undersöka 

deras syn på kunskapsöverföring i projekt. Något som hade varit intressant att studera är 

huruvida motivation spelar roll kring kunskapsöverföring.  

 

Vidare hade det varit intressant att följa en undersökning som är byggd på observationer på 

ett fallföretag som arbetar i projektform för att se hur arbetat med kunskapshantering sker.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide Projektledare 
 

Introduktion 

• Förnamn och efternamn 

• Vilken organisation arbetar du för? 

• Hur länge har du arbetat som projektledare? 

• Hur ser din roll ut som projektledare, din huvuduppgift? 

• Efter avslutat projekt, vad är huvuduppgifterna i din roll? 

• Hur uppfattar du begreppet kunskap i din roll?  

• Känner du till begreppen tacit (tyst kunskap) och explicit kunskap? Kan du 

förklara med dina ord innebörden? 

• Hur uppfattar du begreppet kunskapsöverföring?  

Arbete med kunskapsöverföring efter avslutat projekt 

• Kan du med dina ord förklara hur du arbetar med kunskapsöverföring vid 

avslutade projekt? Socialisering, Externalisering, Kombination, Internalisering  

• Kan det finnas hinder för kunskapsöverföring i din roll? 

• Finns det något du fokuserar kring när det gäller kunskapsöverföring? 

• Hur ser er organisation på arbetet kring kunskapsöverföring? 

• Ger din organisation dig bra förutsättningar att arbeta med kunskapsöverföring? 

• Anser du att organisationen du arbetar för måste fokusera mer på 

kunskapsöverföring? 

• Om du saknar kunskap, hur går du som projektledare tillväga för att få kunskapen? 

• Hur tar du vara på den kunskapen du har eller fått? 

• Enligt dig som projektledare vilken kunskap är viktig din roll? 

• Efter ett avslutat projekt, vilken kunskap/ erfarenhet är av stor vikt i din roll? 

Förbättra kunskapsöverföring efter avslutat projekt 

• Hur tycker du att man ska gå tillväga för att fånga kunskap? 

• Har du några förslag kring hur man kan förbättra arbetet kring 

kunskapsöverföring? 

• Enligt dig finns det något som saknas vid kunskapsöverföring i din roll som 

projektledare? 

• Enligt dig vilket är det mest fördelaktiga sättet att kunskapsöverföra efter projekt? 
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Bilaga 2 – Slutrapportmall 

 

 

(Tonnqvist (2016) förslag på vad som bör ingå i en slutrapport, s.329. 
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Bilaga 3 – Checklista för kunskapsöverföring 
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Bilaga 4 – Mall för kunskapsöverföring 
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Bilaga 4 – Mall för kunskapsöverföring fortsättning 

 


