
Kandidatuppsats 

Vårterminen 2013 

Handledare: Henrik Ferdfelt 

English title: Knowledge is more dialogue than monologue based  

A study of Knowledge Sharing in small and medium sized enterprises 

 

 

 

Kunskap är mer 

dialogbaserat än 

monologbaserat 
 

En studie om Knowledge Sharing i små och medelstora 

företag 

 

Hanna Höök 870617 

Martin Tillberg 860305 

Sofia Jonsson 880321



2 

Innehåll 

1. Inledning .......................................................................................................................................................... 6 

1.1. Problemdiskussion.................................................................................................................................... 6 

1.2. Syfte och frågeställning ............................................................................................................................ 8 

1.3. Avgränsningar .......................................................................................................................................... 8 

2. Metod ............................................................................................................................................................... 9 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt .................................................................................................................. 9 

2.1.1. Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................................ 9 

2.2. Urval ........................................................................................................................................................10 

2.2.1. Intervjupersoner ..............................................................................................................................10 

2.3. Insamling av empiriskt material ..............................................................................................................11 

2.4. Bearbetning av empiriskt material ...........................................................................................................12 

2.5. Forskningsetiska aspekter ........................................................................................................................13 

2.6. Metodkritik ..............................................................................................................................................13 

2.6.1 Källkritik ..........................................................................................................................................14 

3. Teori ................................................................................................................................................................15 

3.1. Kunskap ...................................................................................................................................................15 

3.2. Knowledge Management .........................................................................................................................15 

3.3. Knowledge Sharing .................................................................................................................................17 

3.3.1. Metoder för Knowledge Sharing .....................................................................................................17 

3.3.2. Motiv ...............................................................................................................................................20 

3.4. Konklusion ..............................................................................................................................................22 

4. Empiri ..............................................................................................................................................................24 

4.1. Metoder ...................................................................................................................................................24 

4.1.1. Begränsningar..................................................................................................................................27 

4.2. Motiv .......................................................................................................................................................28 

5. Analysdiskussion .............................................................................................................................................32 

5.1. Metoder för Knowledge Sharing .............................................................................................................32 

5.2. Medarbetares motiv till Knowledge Sharing ...........................................................................................34 

6. Slutdiskussion .................................................................................................................................................38 

6.1. Förslag till framtida forskning .................................................................................................................39 

7. Referenslitteratur .............................................................................................................................................40 

8. Appendix .........................................................................................................................................................45 

Bilaga 1. Definitioner .....................................................................................................................................45 

Bilaga 2. Intervjuguide ...................................................................................................................................46 

Bilaga 3. Empiriskt Material ..........................................................................................................................47 

Bilaga 4. Matris ..............................................................................................................................................85 

../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711008
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711009
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711010
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711011
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711012
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711013
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711014
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711015
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711016
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711017
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711018
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711019
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711020
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711021
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711022
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711023
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711024
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711025
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711026
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711027
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711028
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711029
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711030
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711031
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711032
file:///C:/Users/hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx%23_Toc357711029
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711033
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711034
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711035
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711036
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711037
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711038
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711039
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711040
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711041
../../../../hajo9679/Downloads/Höök%20&amp;%20Jonsson%20(1).docx#_Toc357711042


3 

Abstract 

 

Research has concluded that Knowledge Sharing is essential for a company's future survival and 

that small and medium-sized enterprises have not taken the necessary steps to promote greater 

Knowledge Sharing between employees. Therefore the study highlighted Knowledge Sharing in 

small and medium-sized, project-based businesses. The aim of the study was to increase the 

understanding and contribute knowledge regarding how employees in small and medium-sized 

businesses are working with and can stimulate Knowledge Sharing. The research approach was a 

qualitative design with semi-structured interviews where the starting-point was to study 

employees' preferences and experiences of Knowledge Sharing. 

  

The study showed that the practical sharing of knowledge within small and medium enterprises 

was through informal methods such as meetings and personal communications. The explicit 

knowledge was presented to them by the personalization and dialogue, rather than by 

monologue. It was considered to generate deeper knowledge by impersonation than through 

codification. Individuals want to share expertise naturally, and the best organizational policies 

may be to create opportunities for people to talk and share knowledge through dialogues. Bonus 

systems were implemented to motivate employees to share knowledge in some of the surveyed 

companies. Furthermore, employees were motivated to share knowledge by other motivations 

than purely monetary incentives. Knowledge Sharing behavior was motivated by the desire to 

help others and contribute to the organization. Other strong motives to Knowledge Sharing was 

to share knowledge in order to, in turn, get knowledge returned and that it was fun. 

 

Keywords 

Knowledge Sharing, Knowledge Management, small and medium-sized enterprises 
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Sammanfattning 

 

Befintlig forskning på området har dragit slutsatsen att Knowledge Sharing är av stor vikt för ett 

företags framtida överlevnad och att små och medelstora företag i många fall inte tagit de 

åtgärder som behövs för att främja en ökad kunskapsdelning mellan medarbetarna. Studien 

belyste därför Knowledge Sharing inom små och medelstora, projektbaserade företag. Syftet 

med studien var att öka förståelsen och bidra med kunskap gällande hur medarbetarna inom små 

och medelstora företag arbetar med och kan stimulera Knowledge Sharing. Forskningsansatsen 

var en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer där utgångspunkten var att studera 

Knowledge Sharing utifrån medarbetarnas inställningar och erfarenheter.  

 

Studien visade att den praktiska delningen av kunskap inom små och medelstora företag skedde 

genom informella metoder såsom möten och personlig kommunikation. Den explicita kunskapen 

föredrogs att delas genom personifiering och dialog. Det ansågs generera djupare kunskap att 

dela genom personifiering än genom kodifiering. Individer vill dela expertis naturligt, och den 

bästa organisatoriska policyn kan vara att skapa tillfällen för människor att diskutera och utbyta 

kunskaper. Bonussystem för att motivera de anställda till att dela kunskaper i högre utsträckning 

fanns implementerade inom vissa utav de undersökta företagen. Medarbetarna drevs dock av 

andra motiv för att dela kunskap än rent monetära incitament. Kunskapsdelningsbeteendet 

motiveras av delarens önskan att hjälpa andra och bidra till organisationen. Andra starka motiv 

till Knowledge Sharing var att dela kunskap för att i sin tur få kunskaper returnerade och att det 

var roligt.  

 

Nyckelbegrepp 

Knowledge Sharing, Knowledge Management, små och medelstora organisationer 
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1. Inledning 

Under inledningen introduceras studiens bakgrund samt problematik inom området Knowledge Sharing. 

Studiens syfte samt frågeställning presenteras. 

 

Företaget är extremt beroende av kunskap, eftersom det är det som vi säljer
1
 

 

Idag förknippas ett företags framgång med dess förmåga att förvalta och utveckla kunskap (Wiig, 

1997; Civi, 2000). Tidigare handlade konkurrensfördelar om moderna industrimaskiner, likvida 

medel och andra resurser, men numera är kunskap en viktigare konkurrensfördel för företag 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Organisationer kan idag skapa värde genom att 

organisera, dela och lagra kunskap (Wiig, 1997; Civi, 2000). 

 

Knowledge Management innefattar aktiviteter som att skapa, organisera, dela och tillämpa 

kunskap (Fard & Selseleh, 2010). Knowledge Sharing är en del av Knowledge Management och 

består av de aktiviteter som delar och utbyter kunskap från en person, grupp eller organisation till 

en annan (Lee, 2001). Conner och Prahalad (1996) menar att en viktig del av Knowledge 

Management beror på just delning av kunskap. Knowledge Sharing kan därför ses som en viktig 

källa till konkurrensfördelar (Fernie, Green, Weller & Newcombe, 2003). 

1.1. Problemdiskussion 

Ökat Knowledge Management kan innebära flera fördelar för organisationer, bland annat 

förbättrade affärsprocesser och en ökad konkurrenskraft (Chua & Lam, 2005). Den befintliga 

forskningen har till stor del fokuserat på Knowledge Management i större organisationer 

(Hutchinson & Quintas, 2008). Små och medelstora företag har dock uppmärksammats i mindre 

utsträckning i forskningssammanhang (McAdam & Reid, 2001; Nunes, Annansingh, Eagleston 

& Wakefield, 2006; Hutchinson & Quintas, 2008; Cantú, Criado & Criado, 2009; Durst & 

Edvardsson, 2012). Durst och Edvardsson (2012) menar därför att det behövs mer forskning 

inom området som behandlar Knowledge Management i små och medelstora företag.  

 

Europeiska Kommissionen (2005) definierar små och medelstora företag som organisationer med 

färre än 250 anställda och en omsättning på mindre än 50 miljoner Euro. Små och medelstora 

organisationer utgör en betydande andel av all ekonomisk verksamhet och är den främsta motorn 

för ekonomisk tillväxt (Oke, Burke & Myers, 2007). Wong och Aspinwall (2004) menar att dess 

gemensamma kraft är oumbärlig för ett lands utveckling och framgång.  Nunes et al. (2006) 

menar att ett problem som företag måste handskas med är att försöka ta tillvara på den befintliga 

kunskapen inom företaget, innan den försvinner eller glöms bort. Organisationer som arbetar i 

projektform är speciellt utsatta för denna problematik, då dessa ofta är temporära 

sammanslagningar av olika kompetenser. Den samlade kunskapen i projektgruppen har en 

                                                      
1
 Intervjuperson nr 6, 2013, intervju 16 april, bilaga nr 3.6. 
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benägenhet att försvinna på grund utav bristfällig, eller avsaknaden av, dokumentation. (Nunes et 

al., 2006) Projekt kan ses som organisationer där kunskap skapas, organiseras och delas (Senge, 

1990).  

 

På senare tid har införandet av projektbaserade organisationer ökat kraftigt till följd av en mer 

föränderlig miljö och nya förutsättningar på marknaden (Prencipe & Tell, 2001; Whitley, 2006). 

Fernie et al. (2003) menar att det blivit allt viktigare för projektbaserade organisationer att arbeta 

med kunskapsdelning, då många av dessa företag är mer inriktade på tillhandahållandet av 

tjänster. En eventuell framgång eller misslyckande av ett projekt är till stor del bunden till 

förmågan och viljan hos projektmedlemmarna att dela kunskap inom organisationen 

(Polyaninova, 2011). Fernie et al. (2003) menar att en central fråga för projektledare är hur 

delningen av kunskap mellan projekt och anställda kan förbättras. Polyaninova (2011) menar att 

det är av stor vikt att öka förståelsen för hur delningen av kunskap bidrar till kunskapsutveckling 

hos individer, projekt och företag.  

 

Alvarez och Busenitz (2001) menar att Knowledge Sharing är en utmaning för små och 

medelstora företag eftersom deras resurser i form av socialt och monetärt kapital är begränsade. 

Detta bekräftas av Sheehan, Vaidyanathan och Kalagnanam (2005) vilka menar att 

kunskapsdelning kan limiteras av resursbegränsningar. I stället hålls ofta kunskap i medvetandet 

hos ledningen och vissa nyckelmedarbetare för att i sin tur delas (Wong & Aspinwall, 2004). 

Enligt Hutchinson och Quintas (2008) förmedlas inte kunskapen vidare ut i i små och medelstora 

företag, om inte chefen kommunicerar sina kunskaper. Holsapple och Joshi (2002) menar att 

detta är problematiskt då det kan begränsa kunskapsdelningen. 

 

Små och medelstora företags välstånd är beroende av deras förmåga att inrätta metoder för 

Knowledge Management som gör det möjligt att lagra, dela och använda kunskap (Wong & 

Aspinwall, 2004). Teng och Song (2011) menar framförallt att Knowledge Sharing utgör en 

viktig länk i Knowledge Managements värdekedja. Conner och Prahalad (1996) menar att 90 

procent av den framgång Knowledge Management bidrar med beror på Knowledge Sharing. 

Effektiv Knowledge Management beror därför på förmågan att dela kunskap (Fard & Selseleh, 

2010). Knowledge Sharing är avgörande för företag, eftersom det främjar best practice och 

minskar överflödiga insatser för lärande (Lu, Leung & Koch, 2006). Lin (2007a) anser att 

Knowledge Sharing kan betraktas som en fundamental process i organisationer. Detta då 

delningen är viktig vid skapandet av nya idéer och utvecklandet av nya affärsmöjligheter genom 

socialisering. Knowledge Sharing skapar därmed potential för ökad produktivitet och bevarande 

av intellektuellt kapital (Lin, 2007a). Park, Ribiere och Schulte (2004) menar att framgången av 

Knowledge Management implementering beror på de anställdas kunskapsdelning. Att utveckla 

forskningen som behandlar Knowledge Sharing i små och medelstora företag är därför av stor 

vikt (Durst & Edvardsson, 2012). 

 

Det är en svår uppgift att förbättra Knowledge Sharing inom organisationer eftersom det centrala 

hindret är individers vilja att dela kunskaper (Lam & Lambermont-Ford, 2010). Wang och Noe 

(2010) menar att anställda väljer att dela information av olika anledningar. Det är först när 
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anställda är villiga att dela sin kunskap med kollegor som organisationer kan börja hantera 

kunskapsresurser effektivt. Det är därför viktigt att avgöra vad som främjar eller hindrar 

anställda att engagera sig i Knowledge Sharing. (Lin, 2007a) 

1.2. Syfte och frågeställning 

Befintlig forskning på området har visat att små och medelstora företag i många fall inte 

genomfört de åtgärder som behövs för att främja en ökad kunskapsdelning mellan medarbetarna. 

Studien belyste därför Knowledge Sharing inom små och medelstora, projektbaserade företag. 

Syftet med studien var att öka förståelsen och bidra med kunskap gällande hur medarbetarna 

inom små och medelstora företag arbetar med, och kan stimulera Knowledge Sharing. Detta 

genom att undersöka medarbetares inställningar till och erfarenheter av, kunskapsdelning.  

 

● Vilka metoder för Knowledge Sharing används i små och medelstora företag?  

● Hur kan medarbetare inom små och medelstora företag stimuleras till Knowledge 

Sharing? 

1.3. Avgränsningar 

Då studien syftade till att öka förståelsen och bidra med kunskap gällande Knowledge Sharing 

behandlar inte analysen de aspekter inom Knowledge Management som rör skapandet och 

tillämpandet av kunskap. Avgränsningen gäller även de delar av organisering av kunskap som 

inte berör kodifiering.  

 

Studien är avgränsad till att fokusera på Knowledge Sharing inom organisationer och har därför 

inte tagit hänsyn till externa kunskapskällor. 
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2. Metod 

Studiens vetenskapliga utgångspunkter kommer här att presenteras tillsammans med en utförlig 

genomgång av de tillvägagångssätt som används vid utförandet av studien.  

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Då en ökad förståelse av Knowledge Sharing stod i fokus, utgick studien från det hermeneutiska 

synsättet, där tyngdpunkten ligger vid tolkningen av företeelser (Bryman & Bell, 2005). 

Hermeneutikens tolkningsperspektiv förespråkar ett synsätt som har som syfte att skapa 

förståelse för människors livssituationer. Genom detta synsätt närmar sig forskaren 

forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse. (Patel & Davidson, 2011) 

  

Eftersom studien eftersträvade att öka förståelsen och bidra med kunskap gällande Knowlede 

Sharing var förståelsen och tolkningen av delningen det centrala, utgick forskningsansatsen från 

en kvalitativ design där utgångspunkten var att studera Knowledge Sharing utifrån 

medarbetarnas uppfattning. Den kvalitativa metoden skapar förståelse genom ord (Bryman, 

2011). Där fokuserar insamlandet av material på ord som är inriktade på sammanhang, struktur 

och förståelse (Holme & Solvang, 1997). Detta studerades genom intervjuer med inriktning på 

medarbetarnas praktiska erfarenhet av kunskapsdelning. Analysmetoden kan beskrivas som 

induktiv där resonemanget är till för att härleda ny teori från empirin. Genom det insamlade 

empiriska materialet kan det därmed gå att få en teoretisk bild av verkligheten (Sohlberg & 

Sohlberg, 2002). Tillvägagångssättet är speciellt användbart om forskarnas kunskap kring ämnet 

sedan tidigare är begränsat (Langemar, 2008).  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) genererar kvalitativa studier inte alltid nya teorier, utan de kan i 

stället fokusera på att vidareutveckla existerande teorier. Studien har analyserat empirin genom 

att jämföra det som tidigare forskning på området har kommit fram till, med det insamlade 

empiriska materialet. Studien använde befintliga Knowledge Sharing-teorier och strävade efter 

att öka förståelsen och bidra med kunskap gällande Knowlede Sharing. Bryman och Bell (2005) 

menar att befintliga teorier kan användas som grund vid kvalitativa studier. Den kvalitativa 

metoden möjliggjorde avsikten att öka förståelsen för kunskapsdelningen och bidrog därmed till 

ny kunskap. Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan forskare skapa en uppfattning om 

människors beteende gällande olika företeelser genom fördjupande samtal.  

2.1.1. Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna skedde genom en semistrukturerad design som liknade ett samtal. Genom att tolka 

och analysera intervjupersonernas beskrivningar, kan de kvalitativa intervjuerna få fram ny 

kunskap (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan deltagarna 

associera innebörden av olika begrepp på olika sätt. Bryman (2011) skriver att kvalitativa 

intervjuer kan vara problematiska då innebörden av intervjupersonernas reflektioner och 

uppfattningar tolkas av en utomstående part, vilket kan innebära att tolkning kan ske på olika 

sätt.  
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Johannessen och Tufte (2003) menar att det, vid insamlingen av det empiriska materialet, är 

viktigt att intervjuaren inte missbrukar sin makt över deltagarna då denne styr insamlingen med 

hjälp av vilka frågor som ställs. Bryman (2011) menar dock att då intervjupersonerna sitter inne 

med reflektioner och uppfattningar som forskaren vill åt befinner sig i stället intervjuaren i 

beroendeställning till intervjupersonen. Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan utmärkande 

egenskaper som etnisk tillhörighet, kön, ålder och uppträdande medverka till ett avstånd mellan 

intervjuaren och den intervjuade, beroende på hur de tolkar varandra. Bryman och Bell (2005) 

benämner dessa aspekter som en intervjuareffekt, där intervjuarens egenskaper kan påverka 

intervjupersonen. De menar att det är oundvikligt att intervjuaren gör ett visst intryck på 

intervjupersonen. För att minimera dessa effekter eftersträvades ett objektivt förhållningssätt och 

intervjufrågorna formulerades på ett neutralt sätt. Studiens frågor var formulerade på ett öppet 

sätt som syftade till att utreda ett ämne som inte har ett specifikt svar (se bilaga 2).  

 

Studien genomfördes utifrån en delvis strukturerad intervjumall där möjligheten till att ställa 

följdfrågor fanns. Johannessen och Tufte (2003) menar att en jämvikt mellan standardisering och 

flexibilitet kan skapas genom att forskaren använder samma intervjumall och avviker från den 

när behov uppstår. Enligt Langemar (2008) kan detta ses som en semistrukturerad intervju, vilket 

upprätthåller en tydlig riktning men samtidigt inte begränsar intervjupersonernas egna 

reflektioner.  

2.2. Urval 

Som urvalsmetod för studien användes en kombination av kedjeurval och bekvämlighetsurval, 

vilka är två icke-sannolikhetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att studien undersökte de 

deltagare som av en händelse hade möjlighet att ställa upp som undersökningspersoner för 

studien (Bryman, 2011). Intervjupersoner söktes upp genom att ett antal medarbetare 

kontaktades på utvalda företag, som utifrån sin storlek, passade undersökningens omfattning och 

avgränsning. Deltagarna fick i sin tur rekommendera ytterligare individer som kunde vara 

relevanta för studien. Patton (1987) menar att genom att be intervjupersoner rekommendera fler 

individer växer urvalet, vilket möjliggör att ny information kan berika studien.  

 

Kunskapsintensiva företag omfattar många olika typer av verksamheter. Då det blivit allt 

viktigare för projektbaserade organisationer att arbeta med kunskapsdelning (Fernie et al., 2003), 

belyste studien små och medelstora projektbaserade organisationer. Studiens empiriska material 

var därför små och medelstora företag i Stockholms län. Antal anställda på företagen varierade 

mellan 13 - 160 stycken. För studien valdes managementkonsultföretag att studeras. Detta då 

dessa företag passade studiens undersökning, eftersom de till stor del drivs i projekt.  

2.2.1. Intervjupersoner 

Fernie et al. (2003) menar att kunskapsdelning mellan anställda är en central fråga för 

projektledare. Därför var kriteriet för urvalet att intervjupersonerna har arbetat med eller att de 

vid tidpunkten för intervjutillfället arbetade som projektledare på ett managementkonsultföretag. 
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Disterer (2002) menar att kunskapsöverföringen från projekt till organisationen är explicit 

adresserad och tillförordnad projektledaren, vilket styrkte urvalet av intervjupersoner. För att 

säkerställa att intervjupersonerna hade erfarenhet av att arbeta som projektledare på små och 

medelstora företag var urvalskriteriet att de hade mer än ett års arbetslivserfarenhet inom 

området. Studiens intervjupersoner skiljde sig åt kring arbetslivserfarenhet med 

projektledarerfarenheter inom små och medelstora företag på mellan 2-27 år. 

 

För att möjliggöra en djupare analys valdes intervjupersonerna ut från olika företag. Detta 

eftersom intervjupersonerna inte skulle ha samma erfarenheter av Knowledge Sharing och på så 

sätt berika studien. De personer som intervjuades i studien visas nedan (se tabell 1). Löpande 

kommer intervjupersonerna redovisas i analyskapitlet genom numrering av intervjuer. 

 

Intervju Yrkestitel Projektledarerfarenhet inom små och medelstora 

företag 

1 Senior managementkonsult 4 år 

2 Senior managementkonsult 3 år 

3 Senior managementkonsult 10 år 

4 Senior managementkonsult 27 år 

5 Projektledare 5 år 

6 Managementkonsult 3 år 

Tabell 1. Redogörelse över intervjudeltagarnas yrkestitlar och arbetslivserfarenhet som projektledare inom små och 

medelstora företag. 

2.3. Insamling av empiriskt material 

Empiriskt material har samlats in genom sex stycken intervjuer. En intervjuguide (se bilaga 2) 

togs fram som delade upp frågorna i underkategorier, vilket delvis strukturerade upp 

intervjuerna. Patton (1987) belyser vikten av att inte påverka intervjupersonerna vid insamlandet 

av empiriskt material vid kvalitativa intervjuer. Vidare betonar Patton (1987) att frågorna ska 

vara öppna och därför inte hindra personen som intervjuas att svara med sina egna uttryck och 

begrepp. Langemar (2008) menar att frågor inte är ledande om de är formulerade på ett öppet 

sätt, utan specifika svar. Studiens frågor var formulerade på ett neutralt och öppet sätt som 

syftade till att utreda ett ämne som inte har ett förutsägbart svar. En intervjuguide kan antingen 

enbart beskriva de ämnen som ska tas upp under intervjun eller bestå av formulerade frågor 

(Langemar, 2008). För att undersöka en lämplig struktur testades intervjuguiden i en pilotintervju 

med en projektledare varpå intervjufrågorna reviderades. Korrigeringar utfördes för att 

tydliggöra frågorna och förenkla de termer som användes. Ytterligare kompletterades 

intervjuguiden med definitioner av begrepp för att säkerställa att intervjupersonerna får samma 

information vid beskrivningar av begrepp. Intervjuguiden kompletterades även med följdfrågor. 
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Intervjupersonerna kontaktades inledningsvis via mail eller telefon, vilket följdes upp av 

ytterligare telefonkontakt för inbokandet av en intervjutid. Alla intervjuerna utfördes i ett avskilt 

mötesrum på respektive deltagares kontor för att minimera eventuella störande faktorer då det 

var viktigt att intervjupersonerna skulle kunna tala ostört om sina personliga reflektioner. 

Intervjuerna varade mellan 30-70 minuter och dokumenterades genom inspelning. De delar som 

behandlade Knowledge Sharing transkriberas till analysen. 

 

Frågorna i intervjuguiden har inte ställts i samma ordningsföljd vid varje intervjutillfälle. Vid 

flera tillfällen har ytterligare följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden ställts, för att få mer 

ingående svar. Samtliga intervjuer inleddes med information om studiens syfte och de 

forskningsetiska principer som studien eftersträvat. Informationen följdes i samtliga intervjuer av 

inledande frågor om intervjupersonens yrkesroll och arbetsuppgifter samt arbetslivserfarenhet 

som projektledare inom små och medelstora företag. Därefter behandlades intervjupersonens och 

företagets syn på kunskap för att leda in samtalet på delning av kunskap. Frågor ställdes kring 

vilka metoder företaget använde vid delning av kunskap. Vidare undersöktes om 

kunskapsdelningen skedde frivilligt eller efterfrågat och vilka motiv den intervjuade hade till 

delningen av kunskap. Frågor ställdes även om begräsningar för kunskapsdelningen och om den 

kunde förbättras inom företaget. Intervjuerna avslutades med att intervjupersonen tillfrågades om 

denne hade mer att tillägga på ämnet och om intervjupersonen fick kontaktas ytterligare vid 

eventuella kompletterande frågor. Vid intervjuerna uppmuntrades intervjupersonerna att delge 

egna reflektioner för att skapa en god relation. 

2.4. Bearbetning av empiriskt material 

Bryman och Bell (2005) menar att en av svårigheterna vid kvalitativ analys är den mängd 

datamaterial som genereras. Genom att följa de generella riktlinjerna för dataanalys inom 

kvalitativ forskning kunde detta hanteras. Langemar (2008) menar att om ny förståelse för det 

undersökta ämnet uppstår, kan studiens frågeställningar under tidens gång revideras, då 

forskaren kommer till ny insikt och förståelse gällande tidigare begrepp och frågeställningar. 

 

Insamlandet av den empiriska materialet skedde genom intervjuer som dokumenterades genom 

inspelning och transkribering (se bilaga 3). Dataanalysen bestod av två delar, en 

sammanställning av materialet och tolkningen av detta. Först studerades intervjun i sin helhet i 

syfte för att få en överblick över det insamlade materialet. Materialet reducerades sedan ned 

genom att de delar av intervjumaterialet som ansågs vara betydande för analysen, 

kategoriserades under olika teman för att skapa en översikt över det som skulle tolkas (se bilaga 

4). Processen med kategorisering fortgick tills dess att tydliga teman framkommit för alla 

intervjuer. Dessa var vilka metoder som användes och de motiv medarbetarna hade till 

Knowledge Sharing. Dessa sammanställdes för att, vid analysen av de teman som framkommit, 

kunna hitta de gemensamma mönster som studien grundade sig på. Det empiriska materialet 

kategoriserades och analyserades parallellt med att intervjuerna genomfördes för att sedan 
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omanalyseras då mer analysmaterial tillkommit. Detta är vanligt inom kvalitativ forskning, där 

processen ofta är cirkulär (Bryman & Bell, 2005). 

 

På detta sätt kunde teman identifieras vilka bidrog till tolkningen av företeelsen som studien var 

avsedd att undersöka. När samtliga intervjuer var transkriberade ordnades de i underkategorier 

till dess att inga ytterligare teman gick att finna. Därefter tolkades och analyserades materialet 

närmare, genom att jämföra den befintliga forskningen på området med det insamlade empiriska 

materialet. Detta resulterade i en slutgiltig överblicksbild av analysmaterialet.  

2.5. Forskningsetiska aspekter 

Johannesson och Tufte (2003) menar att etiska problemställningar kan uppkomma oberoende av 

vilken metod för datainsamling som används eftersom det berör människors integritet. Då 

studien ryms inom samhällsvetenskaplig forskning har hänsyn tagits till de riktlinjer och 

principer som det svenska Vetenskapsrådet (2011) presenterat.  

 

Bryman (2011) menar att informationskravet är en av de viktigaste riktlinjerna för forskare. 

Detta handlar om att uppgiftslämnaren ska bli informerad om studiens syfte och 

deltagandevillkor innan deltagandet. Intervjudeltagarna informerades om syftet med studien och 

fick därefter godkänna sin medverkan i studien. Vidare informerades intervjupersonerna i studien 

att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun när de själva önskade. 

Detta beskriver Bryman (2011) som samtyckeskravet, vilket innebär att intervjupersonernas 

samtycke till att medverka krävs och att intervjun hålls på deltagarnas villkor. Intervjupersonerna 

fick avgöra hur länge de ville delta och samtliga deltagare hade möjligheten att avbryta den 

pågående intervjun. Deltagarna gavs även informationen om att de fick välja att inte svara och att 

de fick ställa frågor när som helst under intervjun. 

 

Mason (2002) beskriver konfidentialitetskravet vilket innefattar deltagarnas personliga 

information. Denna information behandlades helt konfidentiellt då det är viktigt att deltagarna 

inte skall kunna identifieras av utomstående eftersom de har valt att ställa upp anonymt. 

Deltagarna har frivilligt gett sitt samtycke till att spela in intervjuerna. Det är viktigt att den 

personliga informationen förvaras på ett säkert sätt (Mason, 2002). Det sista kravet är 

nyttjandekravet som innefattar i vilken utsträckning användningen av den insamlade 

informationen används i forskningssyftet (Bryman, 2011). Det insamlande materialet användes 

enbart i denna studie.  

2.6. Metodkritik 

Studiens målsättning var att öka förståelsen och bidra med kunskap gällande hur medarbetare 

inom små och medelstora företag arbetar med och kan stimulera, Knowledge Sharing. En av 

flera viktiga kvalitetsaspekter för denna studie, då den är baserad på empiriskt material, var 

huruvida studien var trovärdig och hade relevans för sitt ämne (Bryman, 2011). Lincoln och 

Guba (1985) framhäver att det är nödvändigt för forskare att formulera alternativa begrepp till 

mått för kvantitativ forskning, såsom validitet och reliabilitet, för att bedöma kvaliteten i den 
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kvalitativa forskningen. Tillförlitligheten visar huruvida studien är utförd i enlighet med de 

regler som finns och att det bekräftas att forskaren uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt. 

Studiens analys baserades på intervjuer genomförda med yrkesverksamma inom området vilket 

styrkte att studien utförts i rätt miljö. Vidare beskriver Lincoln och Guba (1985) hur studiens 

överförbarhet skildrar hur pass överförbara studiens resultat är till en annan miljö och att forskare 

med hjälp av tydliga redogörelser bör skildra alla komponenter som ingår. Knowledge Sharing i 

studien är överförbar till små och medelstora företag inom managementkonsultbranschen i 

Sverige, inte till branschen som helhet eller till andra länder.  

Då urvalet endast är begränsad till att inkludera ett fåtal insamlingar av empiriskt material, kan 

det induktiva angreppssättet kritiseras. Detta för att urvalet kan anses vara för snävt för att kunna 

dra generella slutsatser till andra populationer (Wallén, 1996; Dooley, 2002). Eftersom en 

individ intervjuades från respektive företag kan det medföra en viss snedvridning av respektive 

företags arbete med Knowledge Sharing. Analysen förutsätter symmetri i människors inställning 

till delning och har därför inte tagit skillnader mellan anställda i organisationer, i beaktning. Det 

finns därför en risk att det empiriska materialet inte representerar hela företaget, vilket kan 

begränsa förståelsen för hur hela företaget arbetar med kunskapsdelning. Avvägningen att endast 

intervjua en individ från respektive företag gjordes för att möjliggöra en djupare analys, då 

intervjupersonerna inte skulle ha samma erfarenheter eftersom studien ämnade att öka 

förståelsen och bidra med kunskap. 

Användningen av bekvämlighetsurval och kedjeurval medför en osäkerhet kring vilken 

population som urvalet är representativt för, vilket försvårar möjligheten till att överföra 

resultaten till liknande populationer (Bryman, 2011). Lincoln och Guba (1985) menar att 

studiens pålitlighet innebär att forskarna dokumenterar och redogör för alla faser av 

forskningsprocessen. Under forskningsprocessens gång granskar och bedömer kollegor till 

forskarna huruvida kvaliteten på tillvägagångssättet som tillämpas varit god och om studiens 

teoretiska slutsatser är berättigade. Granskningsarbete av studien har fortskridit under studiens 

gång. Vidare menar Lincoln och Guba (1985) att det alltid finns en risk för subjektivitet, men att 

forskaren ska försöka styrka att denne agerat i god tro. Det är viktigt att forskarna är medvetna 

om detta och försöker hålla sig objektiva för att studiens resultat ska kunna styrkas och 

konfirmeras (Lincoln & Guba, 1985). Studiens författare har strävat efter att inte låta sina 

personliga värderingar påverka resultatet och därmed varit objektiva i den mån det varit möjligt.  

2.6.1 Källkritik 

Den befintliga forskningen har bearbetats genom en kritisk granskning av vetenskapliga artiklar 

och böcker på området. För att säkerställa kvaliteten på materialet har de vetenskapliga artiklarna 

som använts blivit publicerade i peer reviewed journals. Studien har, i den mån det varit möjligt, 

eliminerat andrahandskällor och hänvisat till originalkällor samt använt uppdaterad litteratur och 

artiklar inom området. 
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3. Teori 

Inledningsvis behandlas den befintliga forskningen inom Knowledge Management eftersom Knowledge 

Sharing är en viktig komponent i dess värdekedja. Vidare beskrivs den tidigare forskningen inom 

Konwledge Sharing. 

3.1. Kunskap 

Baker, Sinkula och Noordewier (1997) definierar kunskap som de förmågor, erfarenheter och 

den information som individer använder för att lösa olika sorters problem. Davenport och Prusak 

(1998) definierar kunskap som en flytande blandning av erfarenheter, värderingar, kontextuell 

information och insikter. Begreppet är mångfasetterat och olika forskare definierar kunskap på 

olika sätt. 

 

Lam (2000) menar att det finns olika former av kunskap, dels den som kan artikuleras explicit 

eller den som kan manifesteras implicit. Skillnader mellan dem är kodifierbarheten och 

mekanismerna för att dela kunskapen. Vidare menar Lam (2000) att explicit kunskap kan 

kodifieras genom att den kan sammanfattas och då är lättare att kommunicera och dela. Implicit 

kunskap är i stället intuitiv och outtalad, vilket gör att den är svår att uppfatta. Polanyi (1962) 

menar att en stor del av mänsklig kunskap är implicit. Vidare menar Polanyi (1962) att implicit 

kunskap är handlingsinriktad och har en personlig kvalitet vilket gör den svår att kommunicera. 

Explicit kunskap som kan formuleras och sammanfattas, kan överföras oberoende av ämne, tid 

och rum. Implicit kunskap kräver istället nära samspel och uppbyggnad av gemensam förståelse. 

(Polanyi, 1962) 

3.2. Knowledge Management 

Laudon och Laudon (2001) definierar Knowledge Management som processen att systematiskt 

och aktivt hantera och utnyttja kunskap i en organisation. Hutchinson och Quintas (2008) menar 

att detta är en definition av explicit Knowledge Management, vilket inkluderar olika åtgärder, 

planer, strukturer och metoder som regleras av begreppet Knowledge Management. Inom den 

västerländska synen är det vanligt att urskilja två dimensioner av Knowledge Management, 

explicit och implicit kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

 

Knowledge Management har som syfte att maximera organisatoriska och individuella kunskaper 

genom att extrahera den implicita kunskapen och översätta den till explicit kunskap, som sedan 

kan tolkas, lagras, hämtas, delas och spridas (Nunes et al., 2006). Organisationer oavsett storlek 

hanterar därmed kunskap utan att det nödvändigtvis är definierat som Knowledge Management. 

Om ett företags hantering av kunskap ska granskas så bör både explicit och implicit Knowledge 

Management granskas. (Hutchinson & Quintas, 2008). 

 

 



16 

 

Figur 1: Bearbetning av Knowledge Management Cycle, baserad på Jashaparas modell (2004, citerad Fard & Selseleh, 

2010, s. 301) 

 

Figur 1 visar de fyra komponenter av Knowledge Management som beskrivs som en process. 

Dessa innefattar skapande, organisering, delning (av både implicit och explicit) och tillämpning 

av kunskap. Jashapara (2004) menar att skapandet av kunskap är en oändlig process som 

innefattar att skapa nya idéer och att kombinera enskilda principer för att etablera nya processer. 

Gupta och Govindarajan (2000) menar att organisationer, genom att ge anställda tid till 

innovation och kreativitet, kan skapa kunskap.  

 

Vidare beskrivs organiseringen av kunskap som en process där lagring, inspelning och bevarande 

av kunskap sker i ett format som möjliggör att anställda kan ta del av kunskapen (Fard & 

Selseleh, 2010). Lagring av kunskap omfattar därför processer som dokumentation och 

kodifiering av kunskap för att bygga upp en organisatorisk kunskapsbas och minska 

kunskapsförlust. Med hjälp av tekniska lösningar och dokumentation kan ett företag lagra 

explicit kunskap. Det blir då lättare för medarbetarna i organisationen att ta del av den 

kodifierade kunskapen (Nonaka & Takeuchi, 1995). Wong och Aspinwall (2004) menar att 

lagring av kunskap är en utmaning för små och medelstora företag, eftersom kunskap bevaras i 

medvetandet hos ledningen och nyckelmedarbetare i stället för att fysiskt lagras eller delas. Fard 

och Selseleh (2010) menar att organisering av kunskap, genom exempelvis dokumentering, är en 

förutsättning för kunskapsdelning. 

 

Conner och Prahalad (1996) definierar Knowledge Sharing som när utbyte och delning av 

gemensam kunskap flyter och sprids bland människor. Vidare menar de att 90 procent av det 

resultat som Knowledge Management bidrar med beror på Knowledge Sharing. Effektiv 

Knowledge Management beror därför på förmågan att utbyta kunskap. Jashapara (2004) menar 

att misslyckat Knowledge Sharing kan bero på brister i organisatoriska aspekter såsom kultur 



17 

och medarbetarnas delaktighet. Sista delen i värdekedjan är tillämpningen av kunskap. Den avser 

när kunskap är delad och tillämpad, oavsett vem som är källan till den. Tillämpningen avser 

därför när kunskapen används i praktiken. (Fard & Selseleh, 2010) 

 

Enligt Fard och Selseleh (2010) visar Knowledge Management Cycle (figur 1) den dynamik där 

kunskapsprocessen äger rum. Forskarna menar vidare att kunskap konstant måste flöda och växa 

för att skapa värde till organisationen. Mason och Pauleen (2003) menar att 

organisationskulturen kan vara en barriär för ett lyckat implementerat Knowledge Management. 

De menar att ett bristande och ineffektivt ledarskap skapar interna hinder, som tillits- och 

förtroendeproblem inom företaget. Ajmal, Helo och Kekäle (2010) menar i stället att frågor 

rörande bristande incitament för medarbetarna, bristfällig dokumentation och avsaknaden av 

informations- och kommunikationssystem kan missgynna Knowledge Management. 

3.3. Knowledge Sharing 

Lee (2001) definierar Knowledge Sharing som de aktiviteter som överför eller sprider kunskap 

från en person, grupp eller organisation till en annan. Lin (2007a) definierar i stället Knowledge 

Sharing som en social interaktion, där ett utbyte av de anställdas kunskaper, erfarenheter och 

kompetens sker genom hela organisationen. Kunskapsdelning utgör därmed en social aktivitet 

där kunskap representerar en resurs med ett värde (Davenport & Prusak, 1998). Knowledge 

Sharing har fått mycket uppmärksamhet i forskning då Knowledge Sharing utgör en viktig länk i 

Knowledge Managements värdekedja (se figur 1). Utan effektiv Knowledge Sharing bryts denna 

värdekedja. (Teng & Song, 2011) 

 

Knowledge Sharing är en utmaning för små och medelstora företag eftersom deras resurser i 

form av socialt och monetärt kapital är begränsade (Alvarez & Busenitz, 2001). Knowledge 

Sharing kan begränsas av bristande resurser (Sheehan, Vaidyanathan & Kalagnanam, 2005). 

3.3.1. Metoder för Knowledge Sharing 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kan en organisation skapa och dela kunskap genom 

samspelet mellan explicit och implicit kunskap. Detta samspel benämns som 

kunskapsomvandling och de menar att det finns olika typer av kunskapsomvandling. Nonaka och 

Takeuchis (1995) tar upp olika sätt att skapa och omvandla kunskap och hur kunskap kan delas 

inom organisationer.  
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Figur 2: Bearbetning av kunskapsomvandlingsmodellen (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62)  

 

Nonaka och Takeuchi (1995) har utvecklat ovanstående modell för att förklara de olika sätt 

individer och organisationer använder för att dela kunskap. Figuren visar att Knowledge Sharing 

främst sker genom kommunikation och interaktion individer emellan (Nonaka & Takeuch, 

1995). Med socialisering menas när implicit kunskap omvandlas till ytterligare implicit kunskap. 

Det förklarar den sociala interaktionen som hjälper till att flytta implicit kunskap mellan 

individer, exempelvis genom att dela samma arbetsmiljö. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Nonaka, 

Toyama och Konno (2000) menar att tyst kunskap endast kan läras ut genom gemensamma 

erfarenheter då de ofta är tid- och platsspecifika och därför svåra att formalisera. Nonaka, 

Toyama och Konno (2000) menar att det bästa sättet att lära sig tyst kunskap är genom praktisk 

erfarenhet, snarare än från skriftliga manualer eller läroböcker. Genom att formulera och texta 

tyst kunskap till explicit kunskap sker externalisering. Med det menas att den tysta kunskapen 

dokumenteras, vilket möjliggör en delning till andra (Nonaka, Toyama & Konno 2000). För att 

kunna dela kunskap måste först tyst kunskap göras explicit så att kunskapen blir konkretiserad 

och dokumenterad, exempelvis som metaforer (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 

 

Kombinering uppstår när explicit kunskap omvandlas till ytterligare explicit. Den symboliserar 

organisering och integrering av olika typer av explicit kunskap med varandra. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) Nonaka, Toyama och Konno (2000) menar att kombineringsprocessen sker 

genom att explicit kunskap omvandlas till mer systematiska och sammansatta uppsättningar av 

explicit kunskap. Kombinering symboliserar därför organiseringen och integreringen av olika 

typer av explicit kunskap med varandra. Organisationen kan samla in explicit kunskap från både 

insidan och utsidan av den egna organisationen så att den kan kombineras, redigeras eller 

bearbetas för att bilda ny kunskap (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). Genom att explicit 

kunskap används och förankras i organisationen sker internalisering. Då omvandlas uttalad och 

explicit kunskap från exempelvis böcker eller dokument för att sedan befästas som implicit 

kunskap hos individer. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  
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McAdam och McCreedy (1999) har kritiserat Nonakas och Takeuchis resonemang eftersom det 

förutsätter att Knowledge Management kan brytas ner till objektiva fakta snarare än att vara ett 

komplext fenomen. De har även kritiserat åtskillnaden mellan implicit och explicit kunskap. 

Klein (2008) menar att det krävs mycket arbete med utvecklandet av metoder för att 

organisationerna ska kunna omvandla implicit kunskap till explicit kunskap. Vidare menar Klein 

(2008) att individer som inte redan besitter en viss implicit kunskap kan finna det problematiskt 

att lära sig konkretiserad explicit kunskap då vissa saker inte går att lära ut. Nonakas och 

Takeuchis teorier användes för att underlätta förståelsen för hur små och medelstora företag 

arbetar med Knowledge Sharing inom organisationen. Detta användes för att förklara hur den 

implicita och explicita kunskapen överförs mellan medarbetare.  

 

Inom små och medelstora företag är kunskap lagrad hos ledningen och vissa nyckelmedarbetare i 

stället för att fysiskt lagras eller delas (Wong & Aspinwall, 2004). Företag som överför kunskap 

genom samspel mellan människor i organisationen använder personifiering och utbyter därmed 

kunskap informellt mellan individer. Här ligger fokus på dialoger mellan människor i stället för 

fysisk lagring när det gäller utbyte av kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). En 

personifieringsstrategi utesluter inte en kodifieringsmetod som en del i organisationen. Hansen, 

Nohria och Tierney (1999) och Alvesson (2004) menar att nätverk är en viktig del i 

organisationer som arbetar med personifiering, detta för att individerna ska kommunicera med 

varandra. 

 

Jashapara (2005) menar att tekniken spelar en viktig roll vid delandet av kunskap, genom 

exempelvis intranät och andra programsystem. Små och medelstora företag har många gånger 

inte samma möjlighet att ta tillvara på kunskap som stora företag har, när det exempelvis gäller 

dyra och komplexa informations- och kommunikationssystem för mätning och rapportering 

(Hutchinson & Quintas, 2008). Hutchinson och Quintas (2008) menar att chefen i små och 

medelstora företag i stället fungerar som en kunskapsdatabas. Det är vanligt förekommande att 

endast några få medarbetare sitter inne med majoriteten av kunskapen på företaget (Valkokari & 

Helander, 2007). Om dessa medarbetare inte kommunicerar sina kunskaper utan utför sina 

arbetsuppgifter utan insyn från den övriga organisationen, förmedlas inte kunskapen vidare ut i 

företaget. Detta är problematiskt för små och medelstora företag, då det begränsar 

kunskapsdelningen (Holsapple & Joshi, 2002).  

 

Wong och Aspinwall (2004) menar dock att små och medelstora företag har fördelar gentemot 

större organisationer då mindre kunskap finns att tillgå i företaget och processen att organisera 

och lagra kunskap därför är mer lätthanterlig. Då små och medelstora företag har färre anställda 

än större organisationer möjliggör detta att medarbetarna känner till varandras kompetens. 

Vidare anser Wong och Aspinwall (2004) att detta gör det enklare för små företag att organisera 

implicit kunskap, det vill säga skapa sig en egen bild av de anställdas kunskapsområden. De 

menar dock att det i slutändan är den explicita kunskapen som är avgörande då den är bestående. 

Jashapara (2005) menar att explicit kunskap är relativt lätt att kodifiera och överföra då den är 

observerbar. Wong och Aspinwall (2004) anser att företag bör ha en plan för att omvandla 

implicit kunskap till explicit kunskap. Detta genom att anställda exempelvis rapporterar och 
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sammanfattar sina resultat och erfarenheter skriftligt så att kunskapen kan lagras och i sin tur 

delas (Wong & Aspinwall, 2004). 

3.3.2. Motiv 

Det är först när anställda är villiga att dela sin kunskap med kollegor som organisationer kan 

börja hantera kunskapsresurser effektivt (Lin, 2007a). Det centrala hindret för Knowledge 

Sharing är individers vilja till att dela kunskaper (Lam & Lambermont-Ford, 2010). Det är därför 

viktigt att förstå att anställda väljer att dela information av olika anledningar (Wang & Noe, 

2010).  

 

Lam och Lambermont-Ford (2010) menar att individers motivation till Knowledge Sharing kan 

delas upp i olika kategorier. Den inre motivationen kan beskrivas som individuell motivation 

som värderas av den enskilde individen. Kankanhalli, Tan och Wei (2005) menar att individer 

kan välja att dela kunskap av altruistiska anledningar för att de blir tillfredställda av att hjälpa 

andra. Lin (2007a) fann också att kunskapsdelningsbeteendet stimuleras av tillfredställelsen av 

att hjälpa andra och ge ett bidrag. Även de ömsesidiga fördelarna för båda partnerna var en 

bidragande motivation till att dela kunskap. Lin (2007a) menar att de anställdas attityd till 

delning av kunskap kan påverkas av deras beteendemässiga avsikter. Resultatet av att se sina 

kunskaper som en allmännytta som tillhör medlemmarna i organisationen, kan vara motivation 

till att bidra. Denna uppfattning är associerad med en medkänsla till organisationen som skapar 

en förpliktelse till att dela med sig av sin kunskap. (Lu, Leung & Koch, 2006)  

 

Kommunikation och utbyte mellan människor är starkt påverkade av personliga kontakter och av 

individers engagemang i organisationen (O'Reilly & Chatman, 1986). Jashapara (2005) menar att 

kooperativa kulturer är mer gynnsamma för kunskapsdelning än vad konkurrerande miljöer är. 

Detta eftersom relationer och förtroende bland kollegor påverkar organisationskulturen. Vidare 

menar Jashapara (2005) att förtroendet är viktigt för kunskapsöverföring då individer annars kan 

bli rädda för att bli utnyttjande. Att individer jämför värdet på att dela sin kunskap med den 

kunskap de får delad i gengäld. Det kan resultera i ett skyddande beteenden där individer känner 

att delning av kunskap är skadligt för deras karriär, särskilt när belöningssystem finns 

implementerade. (Jashapara, 2005) Tiegland och Wasko (2003) menar att individer inom samma 

organisation ofta håller sina kunskaper för sig själva, utan att dela dessa, eftersom de upplever att 

resultaten av kunskapsdelningen medför minskad status. Detta är särskilt tydligt i organisationer 

där kunskap är grunden för personliga konkurrensfördelar över andra. De menar att en viktig 

fråga för organisationer som är intresserade av att framgångsrikt arbeta med Knowledge Sharing 

är att förstå hur medarbetarna söker och tar del av kunskap. Människor delar med sig av sin 

kunskap när de upplever att det ökar deras professionella anseende och karriär, men även när de 

är strukturellt inbäddade i ett nätverk (Wasko & Faraj, 2005). Wasko och Faraj (2005) menar 

vidare att delningen av kunskap sker oberoende av vilken nivå individen är engagerad i nätverket 

och menar, i motsats till vad Jashapara (2005) hävdar, att Knowledge Sharing sker utan hänsyn 

till förväntningar om ömsesidighet av andra individers delning av kunskap. Individens 

engagemang i verksamheter påverkar individens vilja och motivation till att dela kunskap (Lam 

& Lambermont-Ford, 2010). 
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Organisationer kan utveckla en kultur med god kommunikation där anställda lär sig bidra med 

kunskap för att dela gemenskapen och inte för att få något i gengäld. Ett litet antal anställda kan 

upprätthålla denna norm. (Constant, Kiesler & Sproull, 1994) Stöd och uppmuntran från 

ledningen gällande Knowledge Sharing har visat sig vara en bidragande anledning till anställdas 

uppfattning om en kunskapsdelande kultur där det finns en tillit mellan anställda och en vilja att 

dela kunskap (Lin, 2007b). Lee, Kim och Kim (2006) styrker att det är den högsta ledningens 

stöd och uppmuntran som påverkar i vilken utsträckning som anställda delar kunskap. Upplevd 

uppmuntran från medarbetare och överordnad stimulerar och ökar anställdas kunskapsdelning 

(Cabrera et al., 2006; Kulkarni, Ravindran, & Freeze, 2006). Även Lu, Leung och Koch (2006) 

menar att ett organisatoriskt stöd ökar utnyttjandet och delningen av kunskap på en 

organisatorisk nivå.  

 

Wang och Noe (2010) menar att de största begränsningarna för Knowledge Sharing är bristen på 

incitament. Därför rekommenderar de belönings- och erkännandeincitament för att stimulera och 

bygga en stödjande kultur. Den yttre motivationen beskrivs som att individer kan tillfredsställa 

sina behov genom ytterligare resurser i form av exempelvis pengar, befordringar och icke 

finansiella resurser (Lam & Lambermont-Ford, 2010). Milne (2007) menar att belöningssystem 

inte påverkar hur individer delar kunskap. Lin (2007a) bekräftar detta och menar att de 

förväntade organisatoriska belöningar inte påverkar de anställdas attityd och motiv till 

kunskapsdelning. Kankanhalli, Tan, och Wei (2005) menar dock att belöningssystem såsom 

befordringar, bonusar och högre löner relaterar till frekvensen av kunskapsdelning. Knowledge 

Sharing till databaser har visat sig korrelera i högre grad med yttre belöningar än med inre 

fördelar såsom självuppfyllande och glädje i att hjälpa andra. (Kankanhalli, Tan & Wei, 2005).  

 

Inom adhokratier, där organisationen är beroende av ömsesidighet och lagarbete, kan 

motivationen lösas genom en normativ inriktning och intensiv socialisering (Lam & 

Lambermont-Ford, 2010). Yttre motivationsfaktorer som går i linje med de inre 

motivationsfaktorerna kan förstärka kunskapsdelningen. Motivationsfaktorer som ekonomiska 

incitament verkade inte enskilt som motivationshöjande för kunskapsdelningen, utan riskerade 

att tränga ut andra motivationsfaktorer. (Lam & Lambermont-Ford, 2010)  

 

Szulanski (1996) menar att det inte enbart är motivationsfaktorer som begränsar Knowledge 

Sharing. Det finns hinder som hämmar effektiviteten och frekvensen av kunskapsdelning såsom 

relationers inverkan och bristande absorberingsförmåga hos mottagaren. Desto mer mottagaren 

är mottaglig för kunskap och ju mer kunskaper mottagaren har, desto mer Knowledge Sharing 

sker. (Szulanski, 1996) Constant, Kiesler och Sproull (1994) menar att individer inte visar en 

vilja att dela kunskap med alla medarbetare under alla omständigheter. De menar att individer 

reagerar olika på förfrågningar om att dela olika former av information, vilket medför olika 

sociala kostnader och fördelar. Kunskapsdelning kan skapa problem då medarbetare som delar 

sin kunskap med andra blir överrösta med förfrågningar. Detta kan så småningom leda till en 

vägran att dela kunskap och att endast de medarbetare som inte har något bättre att göra hjälper 

andra. (Constant, Kiesler & Sproull, 1994) 
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O'Dell och Grayson (1998) har framhållit bristen på tid som en barriär för delning av kunskap till 

databaser. Tidsbegränsningen är också en anledning till varför människor inte delar kunskapen 

med andra. Trots att ledningen är medveten om fördelarna med kunskapsdelning är ofta tiden till 

detta otillräcklig. (O’Dell & Grayson, 1998) Individer fokuserar istället på de arbetsuppgifter 

som är fördelaktiga för dem (Michailova & Husted, 2003). Det är därför viktigt att organisationer 

tillåter medarbetarna att lägga tid på uppgifter som medför delning av kunskap (Riege, 2005) 

 

Teng och Song (2011) delar upp Knowledge Sharing i efterfrågad och frivillig kunskapsdelning. 

Frivillig är den information som en individ delar med sig utan att en förfrågan först ägt rum, 

således en kunskap som sker utan en uppmaning. Efterfrågad eller beställd kunskap är den 

kunskap som är begärd. I motsats till begärd och efterfrågad Knowledge Sharing underlättas 

frivillig Knowledge Sharing av att uppgifterna är mindre rutinbaserade, sker med en mer öppen 

kommunikation och mer av kulturellt invanda relationer såsom solidaritet (Teng & Song 2011). 

Teng och Song (2011) menar att organisationer bör stimulera och stödja båda typerna inom och 

mellan viktiga arbetsenheter. Teng och Song (2011) belyser även kulturens inverkan för att 

bygga förtroende och få anställda att dela kunskap på eget initiativ. De menar att detta skulle öka 

organisationens förmåga att konkurrera på marknaden.  

3.4. Konklusion 

Tidigare forskning har dragit slutsatsen att Knowledge Management är betydelsefullt för små och 

medelstora företag och att mer forskning inom detta område behövs (Durst & Edvardsson, 2012). 

Teng och Song (2011) menar att de anställda måste dela sina kunskaper med varandra för att nå 

en positiv utveckling.   

 

Nonaka och Takeuchis kunskapsomvandlingsmodell från 1995 användes för att förklara de olika 

metoder individer och organisationer använder för att dela kunskap. Socialisering förklarar den 

sociala interaktionen som hjälper till att flytta implicit kunskap mellan individer. Externalisering 

sker genom att individer formulerar och textar implicit kunskap till explicit. Kombinering 

uppstår när explicit kunskap integreras och organiseras med ytterligare explicit kunskap. 

Internalisering inträffar när uttalad explicit kunskap befästs som implicit kunskap hos individer. 

Företag som överför kunskap informellt mellan individer genom samspel och dialog använder 

personifiering. En personifieringsstrategi utesluter inte att organisationer använder även 

kodifieringsmetoder. (Nonaka & Takeuchis, 1995)  

 

Enligt Jashapara (2005) spelar tekniken en viktig roll vid Knowledge Sharing. Små och 

medelstora företag har många gånger inte samma möjlighet att ta tillvara på kunskap som stora 

företag har, när det exempelvis gäller informations- och kommunikationssystem (Hutchinson & 

Quintas, 2008). Wong och Aspinwall (2004) menar att små och medelstora företag har fördelar 

gentemot större organisationer då processen att organisera och lagra kunskap är mer lätthanterlig, 

detta eftersom det finns mindre information att tillgå. En chef kan bli som en kunskapsdatabas i 

små och medelstora företag, vilket innebär att kunskapen inte delas om inte chefen 

kommunicerar ut sina kunskaper (Hutchinson & Quintas, 2008). 
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Lam och Lambermont-Ford (2010) menar att individers vilja till att dela kunskaper är det 

centrala hindret för Knowledge Sharing. Wang och Noe (2010) menar att det därför är viktigt att 

förstå att medarbetare väljer att dela kunskap av olika anledningar. Individers engagemang i 

organisationen och personliga kontakter påverkar starkt kommunikationen och utbytet mellan 

människor i organisationen (O'Reilly & Chatman, 1986). Kooperativa kulturer är därför mer 

gynnsamma för kunskapsdelning än vad konkurrerande miljöer är. Detta eftersom relationer och 

förtroende bland kollegor påverkar organisationskulturen. (Jashapara, 2005) Wasko och Faraj 

(2005) menar att individer delar kunskaper i större utsträckning när de upplever att de är 

strukturellt inbäddade i ett nätverk. Kankanhalli, Tan och Wei (2005) menar att, när individer 

väljer att dela kunskap för att de blir tillfredställda av att hjälpa andra, delar kunskap av 

altruistiska anledningar. Den yttre motivationen beskrivs som att individer kan tillfredsställa sina 

behov genom ytterligare resurser i form av exempelvis pengar, befordringar och icke finansiella 

resurser (Lam & Lambermont-Ford, 2010). Individer inom samma organisation håller ofta sina 

kunskaper för sig själva, utan att dela dessa, eftersom de upplever att resultaten av 

kunskapsdelningen medför minskad status (Tiegland & Wasko, 2003) Enligt Wasko och Faraj 

(2005) delar medarbetare sin kunskap i större utsträckning när de upplever att det ökar deras 

professionella status. Forskarna belyser att delning av kunskap mellan medarbetarna skedde 

oberoende av förväntningen av att få kunskap returnerad. 
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4. Empiri 
Här presenteras studiens empiriska material, de intervjuer med medarbetare från små och medelstora, 

projektbaserade företag som utförts. Empirin strukturerades efter de två teman; metoder och motiv, som 

utlästes från intervjuerna. 

 

Vi är så extremt beroende av att vi lär varandra.
2
 

 

Denna inställning till betydelsen av kunskapsdelning delades genomgående av alla intervju-

deltagarna.
3
  

4.1. Metoder 

De formella metoder som samtliga undersökta företag använde sig av för kunskapsdelning var 

kunskapsdatabaser, interna möten, internutbildningar och kompetensutvecklingsaktiviteter.
4
  

 

Vi har ju också förstås på vårt eget interna intranät samlat information om kundcase som 

vi har gjort. Erfarenheter av det, viktiga lärdomar som vi drog som alltid finns tillgänglig 

för alla när som helst.
5
 

 

Det framgick under intervjuerna att kunskapsdatabaser, intranät och databaser i stor utsträckning 

användes för att få kunskap om vem som utfört ett visst projekt. Sedan kunde medarbetarna ta 

kontakt med den personen för att tillgodose dig dennes kunskaper.
6
  

 

Informellt söker man sig till en person som gjort den typ av projekt tidigare och bollar 

lite.
7
 

 

Vidare använde några av de undersökta företagen formellt utsedda personer som ansvarade för 

specifika kompetensområden.
8
  

 

Vi har också särskilt utsedda personer som är ansvariga för ett kompetensområde. [...] 

Dem som är kompetensområdesledare har ett särskilt ansvar att inom sina områden 

jobba med till exempel nätverkande och delar erfarenheter och gör certifieringar 

tillsammans och sådana där saker. Det är också en sorts- kompetens eller 

kunskapsöverföring.
9
 

                                                      
2
 Intervjuperson 1 

3
 Intervjuperson 1,2,3,5,6 

4
 Intervjuperson 1,2,3,4,5,6 

5
 Intervjuperson 4 

6
 Intervjuperson 2,3,5 

7
 Intervjuperson 1 

8
 Intervjuperson 3,4,6 

9
 Intervjuperson 4 
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Ytterligare en formell metod för kunskapsdelning var mentorskapsprogram inom organisationer. 

Många av de undersökta företagen hade antingen formella mentorskapsprogram eller liknande 

möjligheter för medarbetarna att utbyta erfarenheter.
10

 Då projektgrupperna ofta var 

sammansatta av konsulter med olika erfarenheter och på olika nivåer frambringades naturliga 

bollplank vilket skapade möjligheter till kunskapsdelning.
11

 Dessa bollplank liknande 

mentorskapsrelationer.  

 

Ett av de undersökta företagen arbetade inte aktivt med att dokumentera kunskap.
12

 Fokus låg i 

stället på att dela kunskap genom mer informella metoder såsom nätverk. Detta var något som 

samtliga företag arbetade med.
13

 

 

Genom att vi har ett socialt nätverk så vet folk vad jag håller på med. Så din kompetens 

blir att du vet att jag har en erfarenhet så du vet att du kan kontakta mig.
14

 

 

Denna bild bekräftades av flera intervjudeltagare som betonade det sociala nätverkets betydelse 

för delning av kunskap.
15

 Nätverken fungerade som informella kompetensområden som hjälpte 

de anställda att veta vem de kunde kontakta. I mindre företag har personalen en mer personlig 

kännedom om de anställda och vet vem som sitter på vilken information.
16

 

 

Jag tycker det viktigaste är den personliga kontakten, att man känner folk och vet att man 

kan kontakta människor för att ”jag vet att du har gjort det här”.
17

 

 

Delning av kunskap genom samtal blir problematiskt någonstans när man passerar tio 

anställda. Vi har outtalat kompetensansvar genom att anställda har olika profiler, 

exempelvis en HR-profil. Jag tror att i takt med att vi växer blir det viktigare att jobba 

med frågor om formellt kompetensansvar. 
18

 

 

Det är klart jag inte känner alla 160 anställda, men jag känner någon som känner alla 

160. Det är ju det lite det går ut på med mentorskap, och i en organisation bygga det 

nätverk och kompetens, så att åtminstone, som i Linkedin eller Facebook, där någon i 

mitt nätverk liksom gör att jag faktiskt känner hela organisationen. 
19

 

 

                                                      
10

 Intervjuperson 1,2,3,4,5,6 
11

 Intervjuperson 1,2,3,4,5,6 
12

 Intervjuperson 5 
13

 Intervjuperson 1,2,3,4,5,6 
14

 Intervjuperson 5 
15

 Intervjuperson 1,2,3,5,6  
16

 Intervjuperson 2 
17

 Intervjuperson 5 
18

 Intervjuperson 2 
19

 Intervjuperson 5 
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De informella metoder som de undersökta företagen använde sig av var i stor utsträckning 

relationer mellan medarbetare.
20

 Relationerna bidrog till att de anställda hade lätt att informellt 

dela kunskap mellan varandra.
21

 Eftersom de studerade företagen arbetade i projektgrupper 

skedde en daglig kommunikation, vilket bidrog till en naturlig delning av kunskap. 

 

Kunskap är mer dialogbaserat än monologbaserat.
22

 

 

Kunskapsdelning genom informella metoder skedde löpande genom dialog och inom 

projektgrupperna medan de mer formella metoderna såsom möten skedde veckovis och 

månadsvis.
23

 Dokumentering av projekt skedde vanligtvis vid avslutning av projekt eller vid 

delfaser i längre projekt.
24

 

 

När intervjupersonerna pratade kring medarbetares delaktighet vid kunskapsdelning framgick det 

att delningen av kunskap inom organisationen hängde ihop med relationer. 

 

I och med att jag har varit här längre så har jag fler och djupare relationer, vilket gör 

det lättare för mig att dela informellt.
25

 

 

Den formella delningen inträffade vanligtvis av projektledaren vid projektavslut.
26

 Den 

informella kunskapsdelningen skedde av alla, men i störst utsträckning av de personer som var 

projektledare eller ännu högre upp i utvecklingstegen.
27

 I ett av företagen hängde delningen av 

kunskap ihop med arbetsuppgifter, alla som jobbar med kunder delar också kunskap inom 

organisationen.
28

 Projektledaren med kortast erfarenhet, som kan ses mest junior av de 

intervjuade kandidaterna, menade att de juniora konsulterna var mer aktiva än de seniora, i 

kunskapsdelningen. 

 

Jag som är ny vill lära mig allt nytt och är hungrig på kunskap. Men jag kan se att de 

som är äldre inte vill lika mycket. Dela gillar nog alla här, ligger i yrkets natur.
29

 

 

 

                                                      
20

 Intervjuperson 1,2,3,4,5,6 
21

 Intervjuperson 1 
22

 Intervjuperson 3 
23

 Intervjuperson 1,2,3,4,5,6 
24

 Intervjuperson 2 
25

 Intervjuperson 1 
26

 Intervjuperson 1,2,3,6 
27

 Intervjuperson 1,2 
28

 Intervjuperson 4 
29

 Intervjuperson 6 
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4.1.1. Begränsningar 

En av de största begränsningar för delningen av kunskap inom organisationen var den 

begränsade tiden som var avsatt för dokumentering och uppföljning. Ofta var ett nytt projekt 

påbörjat redan innan det tidigare projektet hunnit avslutats, vilket bidrog till att dokumentering 

och uppföljning bortprioriterades.
30

 En intervjuperson menade att för att detta skulle ske så borde 

denna arbetsuppgift vara ett krav och ingå i yrkesbeskrivningen för att utföras.
31

 

 

Vidare skapade en bristfällig kunskapsdatabas begränsningar för kunskapsdelning då den 

eftertraktade kunskapen i många fall inte var återsökningsbar. Ett återkommande problem var en 

dåligt strukturerad databas med ofördelaktig struktur vilket försvårade återfinnandet av den 

dokumenterade kunskapen.  

 

Det vi möjligen skulle kunna bli bättre på och underlätta för alla är att se till att använda 

databasen. Ibland tar de lite för lång tid för projektledare och partners att fylla upp och i 

sina projektbeskrivningar
32

 

 

Det gäller att göra en avvägning mellan struktur och att man faktiskt kan använda det. 

För att risken är att om man bygger upp för mycket struktur och administration så 

används det inte alls i små företag därför att där ser man inte nyttan av det i och med att 

”Ja men jag kan ju gå och snacka med Johan, han sitter ju där” medan i stora företag så 

måste man ha det för att du vet inte vem ”den här” personen är som har gjort det 

tidigare. 
33

 

 

En intervjuperson påpekade att även om de anställda med lätthet kunde kontakta varandra med 

frågor om utförandet av arbetsuppgifter så glömdes denna information bort efter en tid. Därför 

borde kunskapen dokumenteras för att finnas tillhands även i framtiden.
34

 Inställningen och 

beteendet till databasen ansågs som ett större problem än databasens befintliga struktur.  

 

Många här är ganska administrationsobenägna och det upplevs som administration att 

fylla i en databas för det tycker man ju att ”det kan ju jag, är väl bara att de frågar mig”. 

Men tre år senare är det ingen som vet att du har gjort projektet och då blir det väldigt 

svårt. För att jag tror verktygsmässigt är det mer beteendet till dem snarare än verktygen 

i sig.
35
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Skillnaden mellan olika metoder för kunskapsdelning belystes nedan: 

 

Vill lägga lite mer tid på mentorskap, nätverksbyggande. Utbildning och sådant där 

tycker jag, som projektledare och ledare, har ganska lågt värde. Utan det är mer värde 

ur ett nätverkstänk att utbyta erfarenheter. Utbildning för mig, att plöja böcker och 

artiklar - ger inte så mycket för du känner inte själen eller problematiken eller vad det 

projektet levde efter ändå. Det blir lite så med en bok också, men att få höra en annan 

människa eller kompetens berätta om vad man har gjort och vad man stod inför för 

utmaningar, det är värdefullt. Så det skulle man vilja ägna sig mer åt, men det är i de 

bästa av världar.
36

 

 

Gemensamt för många av företagen var tidsbristen för kunskapsdelning. En av intervju-

personerna föreslog en ideal fördelning av arbetstiden på följande vis: 

 

En bra mix kanske skulle se ut snarare så att man jobbar 70 procent ute hos kund med 

projekt. 20 procent med utbildning/mentorskap och sen 10 procent med förkovring och 

erfarenhetsutbyte.
37

 

 

4.2. Motiv 

Intervjudeltagare beskrev organisationskulturer där det var en förutsättning att individer delar 

kunskap med varandra.
38

  

 

Jag tycker vi har en öppen kultur som handlar mycket om att dela med sig.
39

 

 

Någonstans så tror jag det handlar mycket om att inse själv hur beroende man är av att 

andra kunskapsdelar för då inser man att jag också faktiskt måste dela och inte bara 

förvänta sig att andra ska göra det men det tar kanske ett tag.
40

 

 

Det handlade till viss del om en öppen kultur men också om att dela kunskap för att i sin tur få 

kunskap delad. I flertalet av de undersökta företagen anställdes kunskapstörstig och ambitiös 

personal. Denna rekrytering skedde medvetet och styrt för att de anställda skulle vara villiga att 

delta i arbetet med kunskapsdelning.
41
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Alla som jobbar på [företaget] är vetgiriga och det är medvetet styrt i rekryteringen där 

de som rekryteras ska vilja lära sig nya saker och vara villiga att delta i detta arbete.
42

 

 

Dessa styrda rekryteringar bidrog till att skapa den organisationskultur ledningen eftersträvade, 

vilket resulterade i att kunskapsdelningen främjades. De undersökta företagen påvisade 

organisationskulturer som var stimulerande för kunskapsdelning.  

 

Kulturen är formad så att vi alla vill hjälpa varandra att förbättras. Vi tävlar inte. Vi 

uppmanas till att inte sitta och vänta, utan att fråga.
43

 

 

Delar vi inte så kan vi inte ta del av andras, och det underlättar ju för alla att hela tiden 

återvinna och återanvända så mycket av det tidigare arbetet som möjligt. Vi ligger ofta i 

väldigt tajta tidsplaner och hela tiden återuppfinna hjulet på nytt finns det inte tid för. Så 

det är nog den största drivkraften kanske.
44

 

 

Intervjuerna visade ytterligare anledningar för medarbetare att dela kunskap och att vissa av de 

undersökta organisationerna använde incitament för att främja Knowledge Sharing. 

 

Vägen mot att bli mer senior ligger i att dela kunskap till andra.
45

 

 

Vissa utav de undersökta företagen hade bonusgrundande system implementerade för att 

stimulera delning av kunskap inom företaget.
46

 Detta skapade incitament för de anställda att vara 

delaktiga i Knowledge Sharing. Det handlade om att skapa tydliga mål för kunskapsdelning.
47

 

Genom att skapa ökade karriärmöjligheter motiverades de anställda till att dela kunskap.
48

 

 

Vi har ett antal timmar varje månad som vi får lägga på kompetens- 

utvecklingsaktiviteter som är bonusgrundande. […] Så du får de påslag på din rörliga 

lön som om du var ute hos kund. Det är ju ett sätt som vi har valt att göra för att 

stimulera kompetensutveckling och inte bara sitta hos en kund och tycka att man inte har 

råd eller tid att faktiskt ägna sig åt kompetensutveckling.
49

 

 

Det empiriska materialet visade att majoriteten av intervjuade medarbetarna drevs av andra 

motiv för att dela kunskap än rent monetära incitament.
50

 Flera utav de intervjupersonerna 
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påpekade att den största motivationen till att dela kunskap handlade om att det var roligt.
51

 Att få 

dela med sig av sina egna utmaningar och få höra om andras, var motiv till att dela. 

 

Gillar att dela med mig av kunskapen och vill sprida ut kunskapen så mycket som möjligt. 

Annars är det tråkigt.
52

 

 

Flera intervjupersoner motiverades av att se andra individer växa och utvecklas och att vara en 

del av individens mognad. 

 

Det är kul att kunna saker och kul att lära folk. Men sen tror jag att någonstans så är ju 

vi som företag är så beroende av att alla kunskapsdelar och jag är ju beroende av andras 

kunskap så ska jag förvänta mig att andra hjälper mig så måste ju jag hjälpa dem.
53

 

 

Jag tror det är det där att man vill veta och man tycker det är kul att få höra andras 

utmaningar och andras arbete och tycker det är kul att få dela med sig av sitt eget. 

Så jag tror det handlar om vetgirighet. Nyfikenhet på hur saker fungerar, både på 

människor och andra människors utmaningar i deras vardag.
54

 

 

Att vara en del av andra individers kunskapsutveckling hängde samman med en annan viktig 

faktor för medarbetarna till att dela kunskap, att kunna se en tydlig effekt av kunskapsdelningen. 

Det handlade dels om mottagarens intresse för att ta emot kunskap. Huruvida mottagaren för 

kunskapsutbytet var intresserad av att tillgodose sig kunskapen eller ej. Fanns inget mottagande 

intresse begränsas även kunskapsdelningen.
55

 

 

Är inte mottagaren intresserad så slutar jag att dela med mig. [av kunskap anm.].
56

 

 

Det handlade även om att skapa återsökningsbara system för kunskap. Att se hur kunskapen 

användes och hur det påverkar omgivningen var en bidragande motivationshöjare.  

 

Förmågan att återsöka tror jag. Det känns onödigt att dela med sig kunskap in i en 

filserver, åtminstone om man vet att det inte blir lätt att återsöka den.
57

 

 

Skapa möjlighet till spårbarhet, som gör att man kan dela med sig.
58
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Ett tydligt motiv till att dela med sig av sina kunskaper var även att få kunskaper returnerade. För 

att få kunskaper tillbaka, krävdes det att i gengäld att dela med sig. Detta var en insikt som 

delades av många av de undersökta medarbetarna.
59

 

 

Vi som företag är så beroende av att alla kunskapsdelar och jag är ju beroende av 

andras kunskap så ska jag förvänta mig att andra hjälper mig så måste ju jag hjälpa 

dem.
60

 

 

Det är ju underlättar ju ens vardag och arbete att faktiskt ta del av vad andra har lärt 

sig och gjort.
61

 

 

Det är mycket att om jag ger så får jag tillbaka.
62
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5. Analysdiskussion 

Under analysdiskussion presenteras en tolkning av det empiriska materialet med en fördjupande analys 

av intervjuerna i koppling till den teoretiska bakgrunden.  

5.1. Metoder för Knowledge Sharing 

Medarbetare inom de undersökta små och medelstora företagen sammanställer kunskaper i 

databaser och delar sina kunskaper dit. Teknik såsom intranät och databaser har visat sig spela en 

viktig roll vid delandet av kunskap (Jashapara, 2005). En intervjudeltagare påpekade att de 

anställda med lätthet kunde dela kunskaper personligt mellan varandra, utan att dokumentera 

kunskapen, så länge kunskapen var relativt ny. Efter en tid glömdes dock denna information bort 

och det var därför viktigt att dokumentera informationen. Studien bekräftar Nunes et al. 

undersökning från 2006, där de menar att företag måste försöka tillvarata den befintliga 

kunskapen innan den försvinner. Intervjupersonen menade att genom dokumentation av 

informationen skulle kunskapen även finnas tillgänglig i framtiden. Detta styrker Wong och 

Aspinwalls (2004) påstående att den explicita kunskapen som är den mest bestående. Vidare fann 

studien att formell delning till databaser vanligtvis skedde av projektledaren vid projektavslut. 

Organisationerna använde sig således utav en kodifieringsmetod där individer fick externalisera 

sina kunskaper genom att utvärdera och dokumentera kunskaper från projekt in i databaser.  

  

Medarbetarna tar dock inte del av kunskap därifrån i särskilt stor utsträckning. Anledningar till 

detta var att databaserna inte var tillräckligt strukturerade för att vara tillfredställande i det 

tilltänkta syftet. Ett återkommande problem vid kunskapsdelning var bristfälliga databaser och 

intranät. En vanlig anledning till varför dokumenteringen till databaserna minimerades var 

tidsåtgången. Detta bekräftade O’Dell och Grayson studie från 1998 där tidsbristen var en barriär 

för Knowledge Sharing. Riege (2005) menar att det därför är viktigt att organisationer tillåter 

medarbetarna att lägga tid på uppgifter som medför delning av kunskap. Vidare var databaserna 

inte tillräckligt strukturerade för att kunna användas smidigt. Bristande resurser kan begränsa 

Knowledge Sharing (Sheehan, Vaidyanathan & Kalagnanam, 2005).  

 

Undersökningen visade att medarbetare inom de små och medelstora företagen inte föredrog att 

ta del av kunskap genom databaser. Inledningsvis i intervjuerna påvisades en negativ inställning 

till behovet och användningen av databaserna. Detta eftersom det ansågs vara tidskrävande, 

svåranvänt och ineffektivt. Under intervjuernas gång förändrades dock synen på databasernas 

betydelse. I takt med att resonemangen gick åt att informationen kan glömmas bort och att 

medarbetare kan lämna organisationen med värdefull information som då försvinner, så 

reflekterade intervjudeltagarna kring hur databaserna kunde förbättras för att kunna användas 

effektivare. Inställningen förändrades från att underkänna databasernas funktion till att se 

fördelarna med databaser. Eftersom intervjudeltagarna fick tid till att reflektera kring 
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databasernas betydelse för delning kunde den inställning som resonerades fram antas vara mest 

giltig då intervjupersonerna haft mer möjlighet till reflektion än i inledningsskedet.  

 

Inom de små och medelstora projektbaserade företag som studien undersökte, var Knowledge 

Sharing inte fokuserad på datasystem. Det framgick under intervjuerna att kunskapsdatabaser, 

intranät och databaser i stor utsträckning användes för att få kunskap om vilken individ som 

utfört ett visst projekt för att sedan ta kontakt med den personen för att tillgodose sig mer 

kunskap. I stället för att medarbetarna tog del av kunskap därifrån, användes databasen som 

katalog för att söka efter individer som hade relevant kunskap och som sedan söktes upp för att 

frågas personligen.  

 

Knowledge Sharing skedde genom mer informella metoder såsom nätverk. Det framgick i 

studien att nätverken möjliggjorde att medarbetarna fick kunskap om vad andra inom 

organisationen arbetade med och vem de kunde kontakta. Nätverken fungerade därmed som 

informella kompetensområden. I de undersökta företagen hade personalen en mer personlig 

kännedom om alla anställda och därmed vetskap om vem som besatt vilken information. Det 

framgick att kunskapsdelning skedde framförallt genom ett samspel mellan individer. 

Individerna föredrog en dialog i kunskapsdelningen, vilken saknades i datasystemen. Det 

empiriska materialet visade att de undersökta individerna föredrog personlig kontakt för att förstå 

kärnan av kunskapen. Det ansågs ge mer att få kunskap delad genom personifiering eftersom det 

visade en större helhet och själ i frågan än vad en bok eller en utbildning ansågs ge.  

 

Så länge organisationerna var små gick det att vara medveten om vilka medarbetare som besatt 

vilken kunskap. Om medarbetarna blev fler, blev detta mer problematiskt och fler formella 

kompetensområden blev fastställda. Wong och Aspinwall (2004) styrker att det är lättare för små 

och medelstora företag, då det är färre anställda, att ha kunskap om varandras kompetens. Trots 

att små och medelstora företag har begränsade resurser underlättas Knowledge Sharing eftersom 

de istället har möjlighet att dela kunskap genom personifiering. Vidare menar Wong och 

Aspinwall (2004) att de anställda inom små och medelstora företag enklare kan skapa sig en bild 

av sina kollegors kunskapsområden. Detta bekräftades av studiens empiriska material då flertalet 

medarbetare påpekade att de, tack vare företagets storlek, hade insikt i sina kollegor 

expertisområden. 

 

Många av de undersökta företagen hade antingen formella mentorskapsprogram eller liknande 

möjligheter för medarbetarna till att utbyta erfarenheter. Projektgrupperna beskrevs som 

socialisering - och liknade på så sätt naturliga mentorskapsrelationer. Den personliga 

kännedomen om medarbetarna möjliggjorde naturliga informella kunskapsdelningsaktiviteter. 

Detta bidrog till att den implicita kunskapen delades kollegor emellan. Flera av 

intervjupersonerna påpekade att då företaget var litet med få anställda skedde delningen av 

kunskap förenklat. Det fanns ingen tydlig gränsdragning när det började blir problematiskt och 

mindre greppbart om vilka som har kunskap om vad. Vidare menade samma intervjudeltagare att 

det alltid fanns någon individ inom organisationen som har kunskapen. Det handlade således om 

ett nätverksbyggande. Några företag använde formellt utsedda personer som ansvarade för 
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specifika kompetensområden som de delade kunskap inom. Dessa kunde vara en partner på 

företaget som ansvarade för en del i verksamheten där personen hade expertiskunskap. På så sätt 

kunde de anställda veta vem de skulle vända sig till, om ovisshet uppstod.  

 

Kunskap delades även genom redogörelser på möten på regelbunden basis. När implicit kunskap 

möjliggjordes att delas genom exempelvis muntliga redogörelser, metaforer och dokumentering, 

skedde externalisering (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). Då projektgrupperna var 

sammansatta av konsulter med olika erfarenheter och på olika nivåer frambringades naturliga 

bollplank vilket skapade möjligheter till kunskapsdelning. Såväl den explicita som den implicita 

kunskapen delades inom projektgruppen. Den implicita kunskapen delades genom social 

interaktion mellan medarbetare inom projektgruppen. Även Knowledge Sharing genom 

socialisering var vanligt förekommande där kunskap överfördes genom att individerna delade 

samma arbetsmiljö. Detta var något som beskrevs som vanligt förekommande då 

intervjupersonerna arbetade i projektgrupper med daglig kommunikation med sina kollegor, 

vilket bidrog till en naturlig delning av kunskap. Enligt Nonaka, Toyama och Konno (2000) är 

det bästa sättet att lära sig tyst kunskap genom praktisk erfarenhet, vilket styrktes i studien 

genom medarbetarnas inställning till socialiseringens betydelse. 

 

Tiegland och Wasko (2003) menar att individer ofta håller kunskapen för sig själv utan att dela 

den. Detta var något som inte styrktes av denna studie då kunskapsdelning skedde inom alla 

organisationer till stor del på frivillig basis och frekvent. I de undersökta företagen skedde 

Knwledge Sharing genom informella metoder löpande, genom dialog inom projektgruppen. 

Studien visade att de seniora projektledarna ansåg att kunskapsdelningens frekvens ökade i takt 

med den position medarbetare hade inom organisationen. De menade att det skedde mer frekvent 

kunskapsdelning för projektledare, än mellan andra medarbetare i projektgruppen. 

Intervjudeltagaren som var minst senior påvisade i stället, att de juniora konsulterna var mer 

hungriga efter kunskap än de seniora. Intervjudeltagaren menade därför att de juniora var mer 

lyhörda för att ta emot kunskap och därmed tog del av kunskap i större utsträckning. 

5.2. Medarbetares motiv till Knowledge Sharing 

Undersökningen visade att medarbetare inom små och medelstora företag motiverades till att 

dela kunskap av olika anledningar. Detta bekräftar Wangs och Noes (2010) påstående att 

anställda delar kunskap av olika anledningar. 

 

En organisationskultur där Knowledge Sharing främjas var en framgångsfaktor i de undersökta 

företagen. Flera av intervjudeltagarna beskrev öppna organisationskulturer där kunskapsdelning 

var en förutsättning och där medarbetarna delade kunskaper genom personifiering, på eget 

initiativ. En öppen kultur har stor inverkan på att få anställda att dela kunskaper med varandra, 

då Knowledge Sharing till stor del handlar om att bygga förtroende (Teng & Song, 2011). Mason 

och Pauleen (2003) menar att organisationskulturen i vissa fall kan vara ett hinder för arbetet 

med kunskapsdelning, detta när det uppstår tillits- och förtroendeproblem inom företaget. En 
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intervjuperson beskrev att kulturen på företaget var formad så att alla inom företaget ville hjälpa 

varandra att förbättras. Jashapara (2005) menar att organisationskulturen påverkar både 

relationer och förtroende mellan kollegor och att kooperativa kulturer är mer gynnsamma för 

Knowledge Sharing än vad konkurrerande kulturer är. Det visar att det är av stor vikt att främja 

en öppen organisationskultur där delningen av kunskap sker frivilligt. Det empiriska materialet 

visade att kunskapsdelningen påverkades av hur involverade medarbetarna var i relationer inom 

organisationen. Detta stödjer Wasko och Farajs studie från 2005 där individens delaktighet i 

nätverket påverkade kunskapsdelningen. Ju fler relationer och desto större nätverk en 

medarbetare har inom företaget, desto mer involverad var individen i arbetet med Knowledge 

Sharing. 

 

Constant, Kiesler och Sproull (1994) menar att organisationen kan utveckla en kultur där 

anställda lär sig bidra med kunskap för att dela gemenskapen. De menar att ett litet antal 

anställda kan upprätthålla denna norm. I flera av de undersökta företagen skedde styrda 

rekryteringar av medarbetare mot anställda som var villiga att delta i arbetet med Knowledge 

Sharing. Studiens empiriska material visade att kulturen till viss del kunde styras av ledningen 

genom rekrytering av vetgiriga anställda som drivs av att dela kunskap. På detta sätt kunde 

ledningen påverka att en kultur utvecklades som främjade Knowledge Sharing, vilket företagen 

efterstävade. Det handlade till stor del om att det förtroende som Mason och Pauleen (2003), 

Jashapara (2005) och Teng och Song (2011) påpekat var av stor vikt, skapades och att relationer 

medarbetare emellan byggdes. På så sätt kunde en organisationskultur där kunskapsdelning 

skedde naturligt och frivilligt främjas.  

 

Majoriteten av de undersökta medarbetarna påpekade att den största motivationen till att dela 

kunskap handlade om att det var roligt. Teng och Song (2011) menar att frivillig 

kunskapsdelning är den kunskap som en individ delar med sig utan att en förfrågan först ägt rum. 

Frivillig Knowledge Sharing underlättas av öppen kommunikation och mer av kulturellt invanda 

relationer, såsom solidaritet (Teng & Song 2011). Det var i flera fall den frivilliga 

kunskapsdelningen, som intervjupersonerna påpekade var rolig. Medarbetarna hade inställningen 

att det underlättade för alla inom företaget att arbeta med kunskapsdelning. Lu, Leung och Koch 

(2006) menar att motivation till att bidra kan vara att se sina kunskaper som en allmännytta som 

tillhör medarbetarna inom organisationen. Denna uppfattning är associerad med en medkänsla 

till organisationen som skapar en känsla av förpliktelse till att dela med sig av sin kunskap. Lin 

(2007a) fann att kunskapsdelningsbeteendet motiveras av delarens önskan att hjälpa andra och 

bidra till organisationen. Motiv till att dela kunskap var att få dela med sig av sina egna 

utmaningar samt att få höra om andras.  

 

Lin (2007a) menar att de anställdas attityd till delning av kunskap kan påverkas av deras 

beteendemässiga avsikter. Motivation associerad med de anställdas avsikter till kunskapsdelning, 

var bland annat de ömsesidiga fördelarna för båda parter och tillfredsställelsen av att hjälpa 
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andra. Flera medarbetare motiverades av att få vara en del av andra individers mognad och att se 

andra växa och utvecklas. Att vara en del i andra individers kunskapsutveckling hängde samman 

med en annan viktig motivation för medarbetarna till att dela kunskap. Flera påpekade att en 

motivation var att se en tydlig effekt av kunskapsdelningen. Det handlade dels om mottagarens 

intresse för att ta emot kunskap. Huruvida mottagaren för kunskapsutbytet var intresserad av att 

tillgodose sig kunskapen eller ej. Om inget mottagande intresse fanns begränsades även 

kunskapsdelningen. Detta bekräftar Szulanski studie från 1996, vilken menar att en bristande 

absorberingsförmåga hos mottagaren hämmar både effektiviteten och frekvensen av 

kunskapsdelningen. Att se hur kunskapen används och hur det påverkar omgivningen var därför 

en bidragande motivationshöjare. En intervjuperson påpekade att det var tidskrävande och 

onödigt att dela kunskap i en databas om förmågan att återsöka kunskapen var försämrad. 

Studien visade att det handlade om att skapa återsökningsbara system för att motivera 

medarbetare att dela kunskap genom kodifiering. 

 

I flera av företagen var ett av de främsta motiven till kunskapsdelningen att dela kunskap för att i 

sin tur få kunskaper returnerade. En intervjuperson påpekade att det till stor del handlade om att 

förstå hur beroende individen själv var av att andra delade kunskap för att inse att även denne 

måste dela sina kunskaper och inte bara förvänta sig att få kunskap. Det handlade till stor del om 

att ge och dela kunskap för att på så sätt få kunskap tillbaka. Detta motbevisar Constant, Kiesler 

och Sproull studie från 1994 där de fann att företag kan utveckla en organisationskultur där 

medarbetarna inte väntar sig att få något i gengäld. Jashapara (2005) menar att individer jämför 

värdet på att dela kunskap med den kunskap de får i gengäld och att det kan resultera i ett 

skyddande beteende av kunskapen.  

 

För att stimulera delningen av kunskap kan ledningen i små och medelstora företag involvera 

motiv som möter dessa motiverande drivkrafter. Wang och Noe (2010) menar att den största 

begränsningen för Knowledge Sharing är bristen på incitament. De rekommenderar belönings- 

och erkännandeincitament för att stimulera Knowledge Sharing.  Vissa utav de undersökta 

företagen hade bonusgrundande system implementerade. Dessa system fanns för att stimulera 

kunskapsdelningen inom företaget. Det skapade incitament för de anställda att vara delaktiga i 

kunskapsarbetet, genom att skapa tydliga mål för kunskapsdelning. Företagen motverkade på så 

sätt det skyddande beteendet av kunskap genom att inkludera mål för kunskapsdelning i 

bonussystemet. Jashapara (2005) menar att ett skyddande beteende av kunskaper kan uppstå om 

företaget har belöningssystem implementerade. Det kan få medarbetare att känna sig rädda för att 

bli utnyttjade, vilket leder till att de är mer rädda om sin kunskap (Jashapara, 2005). Detta 

styrktes inte av den genomförda studien, då samtliga medarbetare som hade belöningssystem 

implementerade var positivt inställda till att dela kunskap.  

 

Till skillnad mot Constant, Kiesler och Sproull studie från 1994 så indikerar inte resultatet i 

denna studie att medarbetare som delar kunskap blir överrösta med förfrågningar som gör att de 
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till slut vägrar att dela kunskap med andra. Däremot visade resultaten av det empiriska materialet 

att tiden kunde vara en begränsande omständighet. Eftersom tiden avsatt för dokumentering inte 

var tillräcklig skedde inte detta i den mån intervjudeltagarna ansåg var behövligt. Ur denna 

synvinkel kan belöningssystem som stimulerar kunskapsdelning anses vara behövda. För att 

medarbetare ska avsätta arbetstid till att dela kunskaper behövs sådana system. Wasko och Faraj 

(2005) menar att individer delar mer kunskap när det ökar deras professionella anseende och 

karriär. Studien fann att monetära incitament och ökade karriärmöjligheter motiverade de 

anställda inom små och medelstora företag till att dela kunskap. 
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6. Slutdiskussion 

Här presenteras de slutsatser som framkommit av undersökningen och diskuteras i anknytning till 

studiens syfte. Avslutningsvis presenteras förslag  på vad som i framtiden kan vara intressant och aktuellt 

att studera inom Knowledge Sharing. 

 

Studien belyste Knowledge Sharing inom små och medelstora företag. Syftet var att öka 

förståelsen och bidra med kunskap gällande hur medarbetare inom små och medelstora företag 

arbetar med och kan stimulera Knowledge Sharing. Detta undersöktes genom att medarbetares 

inställningar till och erfarenheter av, kunskapsdelning analyserades. 

  

Studien visade att den praktiska delningen av kunskap inom små och medelstora företag skedde 

genom informella metoder såsom möten och personliga kontakter. Kunskapen delades genom 

personifiering, exempelvis genom relationer och personlig kommunikation. Knowledge Sharing 

handlade alltså till stor del om dialoger snarare än monologer inom små och medelstora företag. 

Det ansågs mer givande att få kunskap delad genom personifiering då det visade en större helhet 

och själ i frågan än vad en bok eller en utbildning ansågs göra. Personifiering som metod 

underlättades av att de undersökta företagen var små och medelstora till storlek, eftersom det 

underlättade för medarbetare att ha kunskap om kollegors kompetensområden. En slutsats är 

därför att trots att små och medelstora företag har begränsade resurser underlättas Knowledge 

Sharing eftersom de istället har möjlighet att dela kunskap genom personifiering. Studien fann att 

medarbetare på små och medelstora företag vill dela expertis naturligt och den bästa 

organisatoriska policyn, som stimulerar Knowledge Sharing, är att skapa tillfällen för människor 

att prata och utbyta kunskaper, erfarenheter och tips.  

 

Medarbetarna inom små och medelstora företag avvisade inledningsvis databaser som metod för 

att dela kunskap. Detta då databaser ansågs vara svåranvända, tidskrävande och ineffektiva. 

Under intervjuernas gång förändrades dock synen på databasernas betydelse från att underkänna 

databasernas funktion till att se fördelarna med databaser. För att kunskaper ska delas genom 

datasystem bör därför system utvecklas där den kunskap som lagras effektivt kan återsökas och 

där medarbetarna ser fördelarna med databasen. Även att involvera databasernas användning i ett 

bonussystem som motiverar till kunskapsdelning. Genom att skapa tydliga mål för Knowledge 

Sharing kan incitament för de anställda att delta i kunskapsdelningsarbetet skapas.  

 

Ett starkt motiv till Knowledge Sharing var att dela kunskap för att i sin tur få kunskaper 

returnerade. För att få kunskap tillbaka krävdes det att i sin tur ge och dela kunskaper. 

Medarbetare inom små och medelstora företag delar därför till viss del kunskap av egoistiska 

skäl. När de upplever att deras professionella anseende ökar eller för att få kunskap delad tillbaka 

var återkommande egoistiska motiv. För att stimulera delningen av kunskap är det viktigt för 

ledningen i små och medelstora företag att involvera motiv som möter dessa egoistiska skäl i 

företagets organisatoriska mål.  
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Ett annat motiv för medarbetarna inom små och medelstora företag till att dela kunskap var att 

det var roligt och utvecklande. Det handlade om glädjen i att se andra växa och utvecklas samt 

att själv få utvecklas. Kunskapsdelningsbeteendet kunde motiveras av delarens altruistiska motiv, 

en önskan om att hjälpa andra och bidra till organisationen. Undersökningen visade att 

organisationskulturen var en viktig del vid delandet av kunskap inom små och medelstora 

företag. För att stimulera Knowledge Sharing behövdes en öppen organisationskultur där 

relationer och förtroende stod i fokus. Studien visade att kulturer som var utvecklade för att 

stimulera kunskapsdelning bidrog till att medarbetarna delade kunskap på eget initiativ, vilket 

var en framgångsfaktor. 

 

Studien fann, till skillnad mot tidigare forskning, att individer delar kunskap frekvent och på 

frivillig basis genom personlig kommunikation. Detta motbevisar att individer låter bli att dela 

kunskap till förmån för sig själva. Medarbetare delar kunskap av antingen altrustiska eller 

egositiska motiv. Knowledge Sharings problematik inom små och medelstora företag är 

delningen till kunskapsdatabaser, vilka medarbetare inte föredrar att dela kunskap till. För att 

säkerställa att organisationerna inte förlorar kunskap är det viktigt att få medarbetare att inse 

kunskapsdatabasernas långsiktiga betydelse för företagets strukturkapital. Studien visade att detta 

kunde ske genom möjlighet till reflektion bland medarbetare. Genom att anställda förstår 

kunskapsdatabasens betydelse och innebörd kan delningen av kunskap till dessa, öka. Studien 

visade att det var inställningen, mer än strukturen, som var hindret. Vid reflektion ökade 

förståelsen för databaserna för att säkerställa organisationens strukturkapital. Studiens resultat 

visar att företag bör införa incitament som möjliggör att anställda kan lägga mer tid på att dela 

kunskap till kunskapsdatabaser. Detta då en av de största begränsningar för delningen av 

kunskap inom organisationen var den begränsade tiden. Studien visar att system som belönar 

medarbetarna för den mängd kunskap de delar till organisationens strukturkapital genom 

databaser, kan stimulera Knowledge Sharing inom små och medelstora företag. 

6.1. Förslag till framtida forskning 

Det behövs mer forskning som undersöker det faktiska kunskapsdelningsbeteendet. Främst 

beteendet kring kunskapsdelning till databaser, vilket studien funnit som det mest problematiska. 

Ett förslag på framtida forskning är därför att studera belöningssystem i relation till Knowledge 

Sharing via kunskapsdatabaser. Detta är intressant då medarbetares inställning till databaserna 

tenderar att påverka användningen. Det skulle berika forskningsfältet med studier som studerar 

sambanden mellan delaktighet i delning för respektive delare och mottagare, deras respektive 

inställningen till Knowledge Sharing samt hur frekvent delning sker. 
 

I denna studie undersöktes hur kunskap delades. Det behövs mer forskning på hur den implicita 

kunskapen effektivt kan omvandlas till explicit för att delas mellan medarbetare. Detta kan vara 

både intressant och nödvändigt att utreda då tidigare forskning inom området visat att den 

explicita kunskapen är den bestående. Effektiv delning av implicit kunskap är fortfarande 

problematisk. 
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8. Appendix 

Bilaga 1. Definitioner 
 

Små och medelstora företag 

Definitionen av små och medelstora företag som används i denna studie är den definition som 

tillhandahölls i Europeiska Kommissionens rapport från 2005. Den stipulerar att mikroföretag 

ska ha en maximal omsättning på € 2 miljoner med färre än tio anställda, små företag en 

omsättning på mindre än € 10 miljoner och en anställningskvot på mellan 10 och 49 anställda. 

Medelstora företag ska ha 50 till 250 anställda och inte ha en omsättning på mer än € 50 miljoner 

för att överensstämma med denna begreppsförklaring (Europeiska Kommissionen, 2005). 

 

Projektorienterade verksamheter 

Ett projekt är en temporär satsning med en tidsbegräsning och ett definierat start och slut. Vidare 

har ett projekt en bestämd budget och ett unikt syfte och mål med arbetet. (Wysocki, 2009) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Vi skriver vårt examensarbete på Stockholms universitet, med inriktning management. 

Studien kommer att belysa hur små och medelstora, kunskapsintensiva företag delar och arbetar 

med kunskap i projektbaserade verksamheter där syftet är att öka förståelsen och bidra med 

kunskap gällande Knowledge Sharing. Vi är därför intresserade av svar som rör er organisation 

och inte om er verksamhet ute hos kunder. 

 

Till att börja med undrar vi om vi har ditt samtycke till att spela in den här intervjun? 

● Din medverkan är frivillig, du får avbryta när du vill eller välja att inte svara 

● Du har även möjligheten att ställa följfrågor om så önskas 

● Du kommer att vara helt anonym, all personlig information kommer att behandlas 

konfidentiellt 

Bakgrundsfrågor 

● Hur skulle du beskriva din nuvarande yrkesroll? 

● Hur lång arbetslivserfarenhet har du som projektledare i små och medelstora företag? 

(upp till och med 250 anställda) 

Huvudfrågor 

● Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

● Vad skulle du säga är kunskap för er organisation? 

● Hur utbyter och delar ni kunskap inom företaget? 

(Har ni några tillvägagångsätt för hur ni delar och utbyter kunskap?) 

● Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, för hur kunskap bör 

hanteras? 

● Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt till organisationen? 

○ Hur regelbundet skulle du säga att detta sker? 

● Hur ser avslutningen av ett projekt ut gällande hantering av kunskap och erfarenheter? 

● Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskaper och erfarenheter mellan anställda? 

● Är alla medarbetare inom organisationen delaktiga i arbetet med delning av kunskap? 

● Hur tar du del av organisationens kunskaper i ditt arbete som projektledare? 

● Hur delar du med dig av dina kunskaper till organisationen? 

○ Hur mycket av kunskapsutbytet gör du på eget initiativ? 

● Vad är det som personligen motiverar dig till att dela dina kunskaper? 

● Ser du några begränsningar när det gäller delning av kunskap till organisationen? 

● Hur skulle delning och utbyte av kunskap kunna förbättras inom företaget? 

Avslutande frågor 

● Har du några avslutande frågor eller något du vill tillägga? 

● Får vi kontakta dig igen om vi har några kompletterande frågor? 

● Vill du ta del av studien när den är klar? 
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Bilaga 3. Empiriskt Material 

 

Utvalda delar av det insamlade empiriska materialet har transkriberats nedan. De delar som inte berörde 

Knowledge Sharing blev inte transkriberade. 

Förklaring: ”Text – text”, betyder att intervjupersonen ändrar ordval eller tanke mitt i meningen men 

fortsätter på samma ämne. 

 

3.1 Intervju 1 
Senior managementkonsult - Arbetslivserfarenhet inom små och medelstora företag som 

projektledare 4 år - 3 april 2013 

 

Intervjuaren: Hur skulle du beskriva din nuvarande yrkesroll? 

Intervjupersonen: Jag kan säga ytterst sett är jag projektledare och ansvarig för de 

klientuppdrag vi gör då och de uppdrag vi gör är huvudsakligen strategi- och 

organisationsrelaterade uppdrag och där min roll i det hela är dels att ansvara för att planera och 

driva hela arbetet. 

Jag ska utveckla och coacha de konsulter som är med i teamet och jag ska utveckla och coacha 

kunden i deras problemlösning. För oftast har vi både personer från vår firma och folk från 

klienten som arbetar i projektet. 

Så jag är ytterst ansvarig för leveransen sen så har vi ofta en part som är med och är 

kvalitetsansvarig som jag har lite som ett bollplank i det uppdraget. 
  
Intervjuaren: Kan du berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

Intervjupersonen: Ja, det varierar väldigt mycket. 

Dels i projekt är det väldigt mycket problemlösning och strukturera problem och dela upp det 

arbetet till olika arbetsströmmar som våra konsulter, eller konsulterna i teamet får lösa eller 

arbeta med. 

Sen är det allt från att driva workshops till att göra analyser och räkna på dem förslag vi gör så 

det varierar väldigt mycket de, dagliga arbetsuppgifterna. 

Sen i tillägg till att vi gör projekt är att internetdriva utbildning och utvecklar våra konsulter i 

projektledning så det finns alltså ett antal andra grejor som vi gör parallellt med projekt. 

Sen är det även försäljning förstås för det är någonstans det vi lever på. 
  
Intervjuaren: Hur lång arbetslivserfarenhet har du som projektledare i små och medelstora 

företag? 

Intervjupersonen: Den blir lite knepigare den frågan för att jag kan säga att jag är projektledare 

här på [företaget] som är ett små till medelstort företag eller litet till medelstort företag men som 

regel arbetar vi inte – vi gör aldrig projekt på [företaget] utan vi gör alltid projekt hos våra 

klienter och då är det som regel företag som är större än 250 då. 

Men tar man utifrån min erfarenhet som projektledare på [företaget] så har jag varit det i tre år 

men haft projektledarroll i 4-4.5 år. För man kan väl säga att det här med projektledarrollen har 

en lönenivå och ett ansvar – men däremot så tar man det ansvaret tidigare i projektet. 
  

Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

Intervjupersonen: [Skratt] Bra fråga, jag funderade faktiskt lite på det innan. 
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Alltså kunskap är ju - jag vet inte, jag tycker man kan dela upp det lite – det finns data och sen 

finns det information och sen finns det kunskap och sen ytterst finns det insikt tror jag. Där datan 

kan vara ”hur mycket intäkter hade ett visst företag?” Information är – eller egentligen tror jag 

att data kan vara siffran och information är att du vet att det är intäkter och kunskap är ”Är det 

här bra eller dåligt” och insikt ”ok vad gör vi nu då” 

  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för er organisation? 

Intervjupersonen: Det är nog – jag tror ungefär att vi har ungefär samma bild. 

Sen är problemet lite med ”vad kunskap är” på grund utav för bred fråga någonstans och därför 

blir det lite ett konceptuellt svar. Men väldigt mycket – eftersom vi säljer ju råd baserat på att vi 

har kunskap och insikter om en bransch. Det vill säga vi kan jobba med våra kunder och få betalt 

av dem för att vi kan mycket om bank och försäkring och vi vet vad deras konkurrenter gör. Så 

att vi – för oss är det att vi kan någonting mer än bara liksom att vi jobbar mycket för de räcker 

inte. 
  
Intervjuaren: Hur utbyter och delar ni kunskap inom företaget? 

Intervjupersonen: Det görs nog på rätt många sätt. 

Det finns nog både formella och lite mer informella sätten. De formella sätten är dels 

internutbildningar som egentligen drivs av oss konsulter. Typiskt sätt de som är lite mer seniora 

och har jobbat lite längre så vi kör utbildningar i allt från problemlösning till branscher. 

Sen har vi mer informella sätt och det är egentligen som när man jobbar i projekt för då blir det 

väldigt mycket kunskapsöverföring från mig som projektledare till analytiker och konsulter. Jag 

lär dem ”såhär jobbar man och såhär gör man och den här slutsatsen kan man dra av den här 

datan” 

Sen jobbar vi också med att vi tar extern hjälp för att få bättre kunskap. Så vi har egentligen 

budget som vi kan använda och då är det upp till var och en att använda den så att man får det 

man själv har behov av snarare än att vi trycker på någonting till alla. 

Sen har vi liksom en historik i att vi har gjort 500-600 olika projekt där vi dels har en databas där 

vi samlar alla projekt vi har gjort och kategoriserar vad det är för typ av projekt, vem har varit 

med och då har man egentligen det som ingång till ”ok jag ska göra ett liknande projekt” och de 

här personerna har gjort det innan så då går jag och pratar med de. 

Det är väl fördelen med att vara ett lite mindre då – är att vi har möjlighet att gå och prata med 

alla så om jag hamnar i en situation där jag känner ”shit det här har jag ingen aning om hur jag 

ska göra” ja då frågar jag runt lite på kontoret ”är det någon som har gjort det här” och som regel 

så är det. Så det blir både formella och informella vägar. 
  
Intervjuaren: Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, för hur 

kunskap bör hanteras? 

Intervjupersonen: Ja du. Alltså grejen är att jag tror – Vi är så extremt beroende av att vi lär 

varandra. Det blir liksom lite naturligt utan att vi behöver säga att det ska göras på det här sättet. 

Det görs väldigt mycket när vi jobbar i projektform för det är väl det lite som är knepet tror jag 

för att jag som projektledare är ju beroende av att konsulter och analytiker gör bra ifrån sig och 

enda sättet för dem att göra det är att jag hjälper dem på vägen. 

Det är lite självreglerande för om man inte hjälper dem hade det drabbat en själv i slutändan. 
  
Intervjuaren: Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt till 

organisationen? 
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Intervjupersonen: Det görs på lite olika sätt, dels är vi tillbaka på att vi kategoriserar de olika 

projekt vi gjort. Då och där är man ju efter man har utfört så får man skriva en beskrivning. 

Litegrann för att skapa möjlighet till spårbarheten som gör att man kan dela med sig. 

Ibland har vi möten där vi går igenom såhär går det för firman och de här sakerna händer. Då 

brukar vi ofta om vi haft ett projekt som är lite annorlunda än de vi gjort tidigare så har vi en 

genomgång och visar det här gjorde vi, såhär gjorde vi och det här kom vi fram till. Så det blir 

lite mer formell kunskapsdelning men det gör vi inte för alla projekt utan lite mer nytt. 

Informellt söker man sig till en person som gjort den typ av projekt tidigare och bollar lite. 
  
Intervjuaren: Du sa ungefär att det skedde en gång i månaden som gällde månadsmöte men 

ungefär hur regelbundet sker delning och utbyte av information? 

Intervjupersonen: Det sker varje dag därför att antingen så sker de inom projekt-team. Eller om 

man tar hjälp av andra som inte jobbar i projektet, det försöker vi göra lite mer strukturerat för att 

man inte ska dra tid av andra. Då brukar vi ha – det är lite beroende på projektledare men jag 

brukar ta hjälp av tre, fyra stycken som jag bokar upp en till två timmar tre veckor in i projekt 

och ger dem en ”här står vi, här kom vi fram till men vad tycker ni” men det är för att dra på 

deras erfarenheter och få lite andra insikter.  Så att, de sker väl ja – sett från firman som helhet så 

sker det väl en gång i veckan eller något sådant där men är projektberoende. 
  
Intervjuaren: Hur ser avslutningen av ett projekt ut gällande hantering av kunskap och 

erfarenheter? 

Intervjupersonen: Dels så har vi att mappa upp vad du har gjort. 

Sen så brukar vi sätta oss i projekt-teamet där vi går igenom vad vi gjorde för bra och mindre bra 

samt vad som kan förbättras och då försöker man också diskutera om det är någonting här som vi 

borde dela med sig av de andra på firman. Kommer vi fram till det så gör vi det helt enkelt, 

antingen via ett månadsmöte eller om vi bokar av en annan tid. 
  
Intervjuaren: Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskaper och erfarenheter mellan 

anställda? 

Intervjupersonen: Ja det gör jag nog sen så har jag funderat litegrann på om jag är lite bias’t för 

jag delar ju väldigt mycket kunskap med de andra som är projektledare och delägarna. Men jag 

funderar lite på om vi skulle kunna vara bättre på att se till så att vi delar till hela firman för jag 

är inte säker på att om du skulle fråga en analytiker om de skulle ha samma uppfattning som jag 

har. I och med att jag har varit här längre så har jag fler och djupare relationer, vilket gör det 

lättare för mig att dela informellt. Men där skulle vi nog kunna bli bättre på att uppmuntra alla. 

För jag tror att om man hållit på tillräckligt länge så tror jag man blir van vid det och dessutom är 

man inte särskilt rädd för att fråga och ta reda på det man behöver. 
  
Intervjuaren: Är alla medarbetare inom organisationen delaktiga i arbetet med delning av 

kunskap? 

Intervjupersonen: Jo men det tycker jag för att de gångerna vi har formell kunskapsdelning då 

är ju egentligen alla som har varit med i projektet, det vill säga alla typer av medarbetare. För att 

man berättar om de grejor man har gjort själv i och med att analytikern kan sina grejor bättre än 

var projektledare kan för att projektledaren har säkert kvalitetssäkrat och varit coach men kan 

inte riktigt detaljerna bakom allting då. Så det skulle jag vilja påstå. 
  
Intervjuaren: Hur tar du del av organisationens kunskaper i ditt arbete som projektledare? 
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Intervjupersonen: Väldigt mycket informellt faktiskt genom att jag går och pratar med dem 

som jag vet kan vissa saker. 

Det är väl det som blir den stora skillnaden om vi är junior kontra lite mer senior. Som senior vet 

du vilka informella vägar du kan gå men som junior kanske du inte vet vem som har gjort vad 

och då går du inte och frågar heller. Så att, förutom de formella delarna, är det lite mer 

informella vägen att gå och prata med de jag känner. 
  
Intervjuaren: Hur delar du med dig av dina kunskaper till organisationen? 

Intervjupersonen: Det är väl nog ungefär samma sak där tror jag. 

Det beror lite på – jag tar ju ett visst ansvar för att vara bollplank mot konsulter som är på väg att 

bli projektledare så även om jag inte är med i projektet så sätter jag mig in för att kunna vara stöd 

i de frågor som dyker upp när man är projektledare. Då är det oftast möten där man ritar upp på 

tavla och hjälps åt att arbeta. 
  
Intervjuaren: Vad är det som personligen motiverar dig till att dela kunskap? 

Intervjupersonen: Det är kul att kunna saker och kul att lära folk. Men sen tror jag att 

någonstans så är ju vi som företag är så beroende av att alla kunskapsdelar och jag är ju beroende 

av andras kunskap så ska jag förvänta mig att andra hjälper mig så måste ju jag hjälpa dem. Så är 

väl de två. 
  
Intervjuaren: När det gäller delning av kunskap till organisationen, ser du några begränsningar 

för dig som projektledare? 

Intervjupersonen: Nej vi är ju så små så det är så enkelt. Vi sitter alla på samma kontor. 
 

Intervjuaren: Hur är det gällande tekniken?  

Intervjupersonen: Ja, Alltså jag måste säga jag på det för det är jag som är ansvarig för det. Det 

vi möjligen skulle kunna bli bättre på och underlätta för alla är att se till att använda databasen. 

Ibland tar de lite för lång tid för projektledare och partners att fylla upp och i sina 

projektbeskrivningar. Men man hittar alltid andra saker att göra som kommer emellan. 

Många här är ganska administrationsobenägna och det upplevs som administration att fylla i en 

databas för det tycker man ju att ”det kan ju jag, är väl bara att de frågar mig”. Men tre år senare 

är det ingen som vet att du har gjort projektet och då blir det väldigt svårt. För att jag tror 

verktygsmässigt är det mer beteendet till dem snarare än verktygen i sig. 
  
Intervjuaren: Hur skulle delning och utbyte av kunskap kunna förbättras inom företaget? 

Intervjupersonen: Dels så tror jag att få till så folk fyller i databasen i rätt utsträckning sen så 

skulle vi kunna oftare ha varannan vecka eller någonting i kunskapsdelning gällande projekt och 

vad vi gjort samt lärt oss. Kanske inte så mycket för projektledare och partner utanför analytiker 

och konsulter så finns det rätt mycket att lära och se vad de andra gör. 

Man blir väldigt mycket fokuserad på vad man själv gör för stunden för oftast är de ganska 

intensivt och mycket att göra vilket gör att man stänger ute de andra. Så där kan vi bli bättre. 

Sen för att få till vår administration har vi en kvinna som är personalansvarig som har tagit på sig 

att skälla på de som helt enkelt inte gör det. Lite oftare kanske formella kunskapsdelningar och 

efterlever det vi säger att vi faktiskt ska göra. 
  
Intervjuaren: Har du några avslutande frågor eller något du vill tillägga? 

Intervjupersonen: Nej det är ganska svårt för jag tycker det är ganska brett område sådär. 
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Intervjuaren: Hur ser du på exempelvis incitament av olika slag för att dela kunskap? 

Intervjupersonen: Vi har pratat om det vi något tillfälle att vi inte skulle ha några 

bonusutbetalningar ifall man inte fyllt i alla sina men det var nog mer på skoj. 

Grejen är att jag tror gott om människor så jag tycker inte att det där borde behövas. 

Någonstans så tror jag det handlar mycket om att inse själv hur beroende man är av att andra 

kunskapsdelar för då inser man att jag också faktiskt måste dela och inte bara förvänta sig att 

andra ska göra det men det tar kanske ett tag. 

Jag tror inte det behövs men piska kan vara bra i så fall men inte moroten behöver man inte ha. 

Utan mer skälla på de som inte sköter sig för att ”skärp er, vi är alla beroende av det här”. 

Sen har vi en annan del att vi jobbar med fyra fem banker och som köper konsulttjänster av oss 

och fyra fem försäkringsbolag vilket gör att vi hamnar i situationer där vi jobbar för 

konkurerande företag vilket gör att vi måste ha en extrem integritet gällande delning av kunskap. 

Vi får aldrig ta med oss information som är konfidentiell och intern för den klienten utan får bara 

vara branschspecifik vilket gör det lite knepigt och svårt. Detta gör att det ställs väldigt höga 

krav på projektledare och partner att det kommer nyanställda så måste de informeras om sådana 

saker. Man kan inte stänga av en viss del av hjärnan bara för man går till en konkurrent så att den 

typen av arbete kan vara lite klurig. För uppstår hela tiden en integritetsfråga med ”vad är delbart 

och vad är inte”. 
  
Intervjuaren: Hur ser du på förlusten av kunskap om någon nyckelperson/projektledare skulle 

sluta med tanke på delning av kunskap. Finns det förbättringar där? 

Intervjupersonen: Ja det är klart det finns. 

Den där projektdatabasen hade vi inte för tre år sen. Vi satte upp den som ett initiativ av mig då 

jag kom från mitt tidigare arbete som var på ett större managementkonsultföretag med miljarder 

av system och databaser. Fanns så mycket så det gick aldrig att hitta något så de var inte toppen 

heller men samtidigt var det lite opraktiskt att vi hade en server med tillgänglig information 

angående alla projekt vi gjort men den var helt omöjlig att hitta i för de fanns inga kopplingar 

mellan dem. Innan vi gjorde den typen av mappningar var de väldigt personberoende vilket var 

ett problem då det är vi som firma som äger informationen och inte du som person. 

Sen så är största utmaningen egentligen ligger på snarare relation än på kunskap för väldigt 

mycket är det sällan en person som jobbar i projekt så oftast finns alltid någon som är kvar som 

kan föra vidare kunskapen men däremot så om en person går vidare så tar den personen med sig 

sina relationer och förtroende till kunderna. 
  
Vi är 30 personer och har inte så mycket struktur. Det gäller att göra en avvägning mellan 

struktur och att man faktiskt kan använda det. För att risken är att om man bygger upp för 

mycket struktur och administration så används det inte alls i små företag därför att där ser man 

inte nyttan av det i och med att ”Ja men jag kan ju gå och snacka med Johan, han sitter ju där” 

medan i stora företag så måste man ha det för att du vet inte vem ”den här” personen är som har 

gjort det tidigare. 
 

 

 

3.2 Intervju 2 
Senior managementkonsult - Arbetslivserfarenhet inom små och medelstora företag som 

projektledare 3 år - 5 april 2013 
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Intervjuaren: Kan du beskriva din nuvarande arbetsroll? 

Intervjuperson: Jag är senior managementkonsult här på företaget. Vilket betyder att man tar 

lämpliga uppdrag hos egentligen vilka kunder som helst men de uppdrag som kommer in. Jobbar 

dels i uppdragsspåret men även med sälj för man har ett säljansvar i sin roll. Sen har man ett 

internt ansvar för att driva företag i sin interna process framåt. 
  
Intervjuaren: Hur lång arbetslivserfarenhet har du i små och medelstora företag, upp till 250 

anställda. 

Intervjuperson: Jag kommer ju från en större organisation där jag har projektledaransvar sen 

ungefär 10 år. Så att i mindre och medelstora företag så säg tre år allt som allt. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

Intervjuperson: Oj det var en sådan här filosofisk fråga. 

Kunskap är - alltså dels har man ren faktabaserade kunskapsdelen som är lite mer lätt att ta på 

sen har vi en kunskap som kan röra sig kring att du har kunskap om mer psykologiska faktorer 

som gör att du kan bete dig på ett speciellt sätt. Det kan också vara en del av kunskapen. 

Så dels att bara veta och kunna svaret på en massa saker men också att veta hur man beter sig 

och får en annan person dit man vill på något sätt. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för er organisation? 

Intervjuperson: För vår organisation så är det väldigt mycket fokus på att få ner vår samlade 

kunskap i ett format där vi kan dra nytta av varandras kunskap. Så det är kunskap för vårt företag 

egentligen. 
  
Intervjuaren: Hur utbyter och delar ni kunskap inom företaget? 

Intervjuperson: Dels så har vi ett två timmar långt internt möte varje vecka där vi allesammans 

går igenom våra uppdrag och utbyter erfarenheter och ger tips och råd till varandra. Tipsar om 

”aha du står i den där situationen och då kanske det här kan vara ett tips som jag gjorde i ett 

annat projekt” och så vidare. 

Sen så har vi en gång i månaden så har vi ett fördjupningsmöte på omkring två-tre timmar där vi 

tar ett område i taget och gör en fördjupning i det så är det någon som håller och förbereder en 

lite mer djuplodad presentation inom det området. 

Sen har vi en kunskapsbank på vår filserver där vi försöker samla erfarenheter från projekt och 

säljuppdrag samt på individbasis till viss del. Där har vi även ett jobb att göra för att få till den 

här kunskapsbanken på ett bättre sätt och vi håller på att jobba lite mer nu på hur vi kan hitta ett 

”content management system” som vi kallar det för. I och med att vi växer nu och blir fler och 

fler på företaget så blir det svårt att hålla koll på varandras kunskapsområden och så vidare. 
  
Intervjuaren: Hur länge har ni jobbat med kunskapsdatabasen? 

Intervjuperson: Alltså kunskapsdatabasen har nog alltid funnits där men är väldigt styrmoderlig 

behandlad. Nu håller vi på att titta mer strukturerat på att hitta ett bättre verktyg för hur vi kan 

jobba med det här och tagga våra dokument med metadata så att de blir mer återsökningsbara. 

Där är vi inte i mål än utan det är ett pågående arbete. 
  
Intervjuaren: Hur löpande sker det? 
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Intervjuperson: Egentligen är det väl sagt att när man avslutar ett projekt så är det 

projektledarens uppgift att, om vi nu kallar det att arkivera lämpliga dokument och att göra en 

”bright upp” på uppdraget i sig. Någon typ av erfarenhetsåtervinning. 

Sen har vi ju att allas dokument är sökbara för alla i och med att vi jobbar på en filserver som 

alla har åtkomst till. 

Men i princip så är det sagt, det formella, när ett projekt är avslutat så ska man göra en värdering 

på vad som är viktig information att spara undan och sen så ska det sparas i ett strukturerat 

format. 
  
Intervjuaren: Hur hanterar ni information som kan vara lite konfidentiell? 

Intervjuperson: För det första är vi otroligt noga med att aldrig visa kundinformation för andra 

kunder. Det är A och O så att säga. 

Inom företaget så har vi ju tillgång till all information. Vi har haft kunder som har funnits i 

känsliga sektorer och där har vi valt att inte spara ner den informationen på filservern som är till 

för alla utan då ligger det på en ansvarigs persons hårddisk, väl undanstoppat. 

Så att vi tänker konfidentialitet men vi måste också ha en öppenhet i hur vi sprider 

informationen. Men A och O är att vi aldrig just visar kundinformation för en annan kund. Det är 

väldigt viktigt för oss. 
  
Intervjuaren: Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, för hur 

kunskap bör hanteras? 

Intervjuperson: Ja det har vi. Det är ju framför allt ur ett ledningspartnerperspektiv som man 

driver det här ”content management”-arbetet och att vi successivt trappar upp ambitionsnivån i 

hur vi sparar ner vårt strukturerade material så absolut. 
  
Intervjuaren: Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt tillbaka till 

organisationen? 

Intervjuperson: För det första då så måste vi nästan definiera projekt. Vi har ju kunduppdrag, 

man kan ju kalla dem projekt men det är inte alltid de genomförs som projekt om man säger så. 

Men om vi leker med att alla våra kunduppdrag är projekt så är det ju egentligen det som vi sa 

tidigare. 

Att informationen återförs dels på de här veckovisa avdelningsmötena där man återmatar och 

berättar vad som hänt den senaste veckan och vilka utmaningar man har, vilka leveranser man 

har. Sen så efter att uppdraget är slut dokumenterar och arkiveras den viktiga informationen. 
  
Intervjuaren: Är alla medarbetare inom organisationen delaktiga i arbetet med delning av 

kunskap? 

Intervjuperson: Ja utifrån att alla har möjlighet att vara projektledare eller uppdragsledare. Sen 

är det inte alla som är det och det kanske är så att ju högre upp man kommer i vår interna 

”kompetensstege” så är det vanligare att ju högre upp man kommer desto mer projekt och 

uppdragsledaransvar får man och det är ju framförallt där då som ansvaret för att återmata 

informationen ligger. 
  
Intervjuaren: När du tar del som kunskap som projektledare. Skiljer det sig från hur du delar? 

Intervjuperson: Nej det skulle jag inte säga utan det är den samma. Det finns ett område där vi 

väldigt ofta är beroende av bakgrundsmaterial så att säga och det är i vår säljprocess där vi svarar 

på anbud. Då är man ju inte riktigt projektledare utan då är vi mer i företagets linjeverksamhet så 
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att säga. Där kanske de skiljer sig lite för där har vi nog ännu mer strukturerat material just kring 

tidigare svar på upphandlingar och så vidare. Vår CV-databas och så vidare. På så sätt kan de 

skilja sig lite men i övrigt är det ingen skillnad. 
  
Intervjuaren: Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskap? 

Intervjuperson: Absolut, det är jätteviktigt för oss och det blir viktigare och viktigare ju mer vi 

växer. 
  
Intervjuaren: På vilket sätt uppmuntras ni? 

Intervjuperson: Delar vi inte så kan vi inte ta del av andras, och det underlättar ju för alla att 

hela tiden återvinna och återanvända så mycket av det tidigare arbetet som möjligt. Vi ligger ofta 

i väldigt tajta tidsplaner och hela tiden återuppfinna hjulet på nytt finns det inte tid för. Så det är 

nog den största drivkraften kanske. 

Sen så är vi ju hela tiden på varandra, både ur ledning men också medarbetarperspektiv, att jobba 

mer strukturerat med informationsförmedlingen kan vi kalla det. 
  
Intervjuaren: Hur mycket av den här delningen av kunskap som du delar med dig är på helt 

frivilligt initiativ? Att det inte är efterfrågat? 

Intervjuperson: Bra fråga. Jag tror att mycket av informationsdelningen idag i vårt företag 

kanske sker mer på ”ad hoc”-basis än ett genomtänkt/proaktivt sätt. För ofta blir det i och med att 

vi inte riktigt har riktigt bra struktur på vår ”content management system” idag så är det lite svårt 

att hitta rätt där och det blir i och med att vi fortfarande är relativt små så vet man ungefär vilken 

typ av information övriga konsulter har tillgång till. Då är det nästan snabbare att man går och 

frågar rätt person ”hörrö du, jobbade inte du med det här förut då – har du något att tipsa om 

inom det området” och det blir ju lite mer på frivillig basis. 
  
Intervjuaren: Vad skulle motivera dig personligen till att dela kunskap? Vilka faktorer är det 

som är viktiga? 

Intervjuperson: Förmågan att återsöka tror jag. Det känns som att det blir onödigt att dela med 

sig kunskap in i en filserver, åtminstone om man vet att det inte blir lätt att återsöka den. 

Men att dela kunskap direkt till konsulter och medarbetare är självklart för är så vi jobbar. En del 

av vårt dagliga arbete. 
  
Intervjuaren: Finns det några incitament som skulle kunna motivera dig ännu mer om du tänker 

så? 

Intervjuperson: Jag tror i sådana fall att det är ett riktigt bra och enkelt ”content management 

system” där man vet att man kan putta in information och man vet att den blir återsökbar på ett 

bra sätt. För då blir det att man bidrar med sin del till hela stacken också på något sätt. Det tror 

jag är ett incitament för att jobba mer strukturerat med informationsdelning. 
  
Intervjuaren: Ser du några begränsningar, när det gäller delning av kunskap, för dig som 

projektledare i den här organisationen? 

Intervjuperson: Alltså tiden är ju alltid en faktor som alltid kommer in. Efter det att man har 

avslutat ett projekt så behöver man egentligen sätta sig ner i lugn och ro i några timmar och gå 

igenom all den information som man har samlat på sig för att se vad som är viktigt att spara och 

vad kan vi slänga. Så det är väl en grej och en annan grej, nu blir det nästan lite tjatigt när jag 
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återkommer till den hela tiden, men är ju ett bättre och enklare ”content management system” 

som verkligen skulle underlätta. Så att där någonstans tror jag. 
  
Intervjuaren: Men inför de här utvärderingarna som ni levererar in som projektledare. När sker 

det? 

Intervjuperson: Det beror lite på projektets längd. Vi ligger relativt ofta i hyfsat korta projekt 

och då blir det naturligt att det bara blir en avleverans när ett projekt är slut. 

Men är det så att vi sitter i ett längre projekt vilket vi ibland gör så brukar vi ofta dela in det i 

faser och då är det vanligt att man efter varje fas gör ett miniavslut och levererar ifrån sig och gör 

en utvärdering inför nästa fas. 
  
Intervjuaren: Hur lång kan en sådan projektfas vara? 

Intervjuperson: Det finns egentligen inget mått på det men är det som så att vi har ett projekt 

som sträcker sig över ett år så skulle det typiskt vara minst två faser, kanske tre. Så att ja 

någonstans mellan fyra och sex månader. 
  
Intervjuaren: Ser du några fler möjligheter till att förbättra just delningen av kunskap inom 

organisationen? 

Intervjuperson: Det var en klurig fråga. Det som man skulle kunna tänka sig. Jag tjatar ju rätt 

mycket om det här med en ”content management system”. Vi är mycket inne på att jobba med 

metadata och så vidare för att få ostrukturerad information strukturerad men man skulle också 

kunna tänka sig ett framtidsscenario där det är väldigt mycket lättare för en sökmotor att jobba 

sig igenom stora mängder ostrukturerad data och det skulle ju kunna vara en förbättring att vi 

bara slänger ner all vår rådata ner i ett stort hål och sen så finns det någon mekanism strukturerar 

den och gör den sökbar. 
  
Även kunna jobba mer med, i takt med att vi växer, kompetenscenter och kompetensansvar, så 

man vet att vissa personer har mer koll på viss information. Finns i dagsläget lite av detta, mer 

omedvetet då vissa har olika profiler, mer organisationsutveckling, HR-profil och så vidare. Idag 

är det inte utpekat. Behovet har inte funnits än, företaget har gått från 5-12 konsulter på kort tid. 

Nu det börjar bli svårt att greppa allas kunskap. 

Som vi ser att det börjar bli svårt att greppa allas kunskap. Så att jag tror det är något man 

behöver mer, men behovet finns inte riktigt ännu. Det får inte bli för administrativt heller. 
 

Delning av kunskap genom samtal blir problematiskt någonstans när man passerar tio anställda. 

Vi har outtalat kompetensansvar genom att anställda har olika profiler, exempelvis en HR-profil. 

Jag tror att i takt med att vi växer blir det viktigare att jobba med frågor om formellt 

kompetensansvar.  
  
Intervjuaren: Hur mycket tid lägger ni på administrativt utvärdering av projekt idag? 

Intervjuperson: Inte mycket. Det är ju väldigt väldigt lite blir det. 

Man kan ju säga att de här veckomötena är av den typen av uppgift men i övrigt så blir det ju en 

extremt liten del. 

Det blir ju kanske - säg kanske två tre timmar i samband med att projekt på tre månader avslutas. 

Så att ja - så lite är det. 
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Intervjuaren: Om man tänker på de nyanställda i och med att ni expanderat snabbt. Hur får de 

del av kunskap i början? 

Intervjuperson: Ja vi har ett rätt så välstrukturerat välkomstprogram där vi både går igenom det 

administrativa stödsystemen och hur man hittar i filservern osv. 

Sen så har vi några olika case-genomgångar där man går igenom tidigare projekt där vi har 

plockat ut tre-fyra urtyper av projekt som vi går igenom på ett rätt detaljerad nivå för att kunna 

förstå vilken typ av information är det vi har, vilka mallar jobbar vi ut efter. Så det tror jag 

fungerar rätt bra faktiskt, är en rätt ambitiöst satsning tycker jag vi har just på nyanställda. 
  
Intervjuaren: Är det någon person som är ansvarig då för att dela kunskapen? 

Intervjuperson: Vi har en person som är ansvarig för att sammanhålla introduktionsprogrammet 

men sen så är utlärandet utspritt på alla konsulter egentligen. Så att alla drar sitt strå till stacken, 

någon kör case-genomgång och någon berätta om vår grafiska profil och någon berätta om 

någonting annat och så vidare. Alla är inblandade men finns alltid en som är ansvarig för hela 

introduktionen. 
  
Intervjuaren: Hur följs det upp att kunskapen har blivit delad? 

Intervjuperson: I intro-programmet så ingår det veckovis avstämning med ansvarig partner som 

pågår i jag tror två månader om jag kommer ihåg rätt och sen så är det en till avstämning som är 

lite större efter sex månader när man går igenom hur själva uppstarten och känslan av första 

halvåret. 

Sen är det nog ingen fokus på spridning av infon utan mer hur man kommit in i sitt uppdrag och 

om man är väl bemött och har svar på alla sina frågor och så vidare. 
  
Intervjuaren: Sker uppföljning på den kunskap en person besitter, för att säkerställa att det 

effektivt har delats? 

Intervjuperson: Både och – vi har en ”performance management”-process som alla anställda 

har ett årsmål att leva upp till. I det så ingår det att – blir ju svårt att klara sitt årsmål ifall man 

inte får tillgång till rätt information under tiden – och den här processen följs upp på halvårs-nivå 

och sen årsnivå. Så att ja på ett sätt så kan man säga att vi har det. 
  
Intervjuaren: Du som ändå har erfarenhet från större organisationer också. Skulle du säga att 

det är någon skillnad i delnigen av kunskap som projektledare? 

Intervjuperson: Jag tror att den stora skillnaden – i en stor organisation där företaget inte har 

koll på sitt ”content management system” där blir det svårt att veta vem som sitter på vilken 

information. I ett litet företag har man mer personlig kännedom om alla anställda, att veta vem 

som sitter på vilken information. 

Sen så tror jag att ett litet företag är mer utsatt än ett stort företag på ett sätt. Alltså det blir 

viktigare att hålla en hög effektivitetsnivå i ”content management system”-hanteringen. Så att det 

är väl en skillnad. 

Den stora organisationen som jag kom ifrån, där hade man absolut ingen koll på någon 

erfarenhetsbank eller så. Det fanns ingen rutin heller för att skicka ut ett mail i organisationen 

och fråga om ”är det något som vet om det här”. Man var lite hänvisad till sin linjeenhet och den 

kompetens som fanns där. Behövde man kompetens utanför den var det rätt svårt att hitta den. 
  
Intervjuaren: I de här projekten som ni jobbar med hos kund. Hur storleksmässigt för er antal 

anställda som är i de projektgrupperna? Hur kan det se ut? 
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Intervjuperson: Det är jätteolika, allt ifrån en konsult på 20-30 procent till som mest fyra till 

fem involverade på årsbasis, på heltid. Så att det är en väldigt stor spännvid. 

Det kan vara alltifrån att en kund ringer och säger – vi behöver snabbt hjälp i tre veckor för vi 

behöver en presentation till vår styrelse till att det är någon som vill implementera ett helt nytt 

affärssystem så det är väldigt väldigt olika.                    
  
Intervjuaren: Skulle du säga att utbytet av kunskap blir annorlunda då beroende på antal 

personer? 

Intervjuperson: Jag tror att under själva projektets gång eller uppdragets gång så blir det en rätt 

naturlig kunskapsdelning för då delar man bara i den lilla projektgruppen framförallt. Det 

fungerar bra. 

Vi har ett dokumenthanteringssystem ut ett projektperspektiv som fungerar väldigt bra. Som vi 

alltid jobbar emot där vi har versionshantering och man får en notifiering om någon sparat ett 

nytt dokument och så vidare. Så att inom projekt har man rätt bra koll på vad som händer ur ett 

informationsperspektiv och då tror jag inte egentligen om man är en, två eller fem personer. 
  
  
 

3.3 Intervju 3 
Senior managementkonsult - Arbetslivserfarenhet inom små och medelstora företag som 

projektledare 10 år - 5 april 2013 

 

Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

Intervjupersonen: Det är en filosofisk fråga. Det finns inget entydigt svar men jag personligen 

är sån här konstig människa. Jag har ju jobbat inom utbildningssektorn hela mitt liv nästan 

förutom sista fem åren och jag vill egentligen vända på det och för mig finns det en kedja: Längst 

ned på kedjan finns information sen kommer fakta, sen kommer kunskap, sen kommer 

kompetens, sen kommer erfarenhet och sist kommer visdom. Sen kommer det som män har 

anklagat alla kvinnor att lita lite för mycket på men intuition för mig den högsta. 

Så att kunskap kommer någonstans i mitten, kunskap är ofta faktabaserat och allt möjligt men 

ska du lägga till något till kunskap så måste du ha en kompetens. Ska du lägga till något till 

kompetens så måste du ha en erfarenhet och det är inte förrän du har erfarenhet och kompetens 

förrän du får någon form av visdom. Det är även den som gör att du är intuitivt fattar rätta beslut 

om du bygger det på det. Bygger du det enbart på magkänsla så är det inte säkert det blir rätt men 

det är större chans. 
 

Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för företaget? 

Intervjupersonen: Kunskap för företaget, ja men det är väl intressant. Alltså vår styrka ligger i 

att läsa av kundens behov. Det är en kunskap i sig att läsa av just vad den här kunden befinner 

sig och just vad han behöver hjälp med. 

Därefter anpassar vi våra metoder och modeller. Vår kunskap ligger samlat i något som vi kallar 

för strukturkapital, det vill säga allt det som vi har byggt upp under åren i form av praktikfall, 

erfarenhet och modeller. Många andra kunskapsföretag, som konsultfirmor jobbar tvärt om. De 

börjar med att sälja in sin metod som låter fantastiskt bra och sen glömmer man bort att anpassa 

metoden eller modeller till just den här kundens behov och det är en otrolig framgångsfaktor för 

oss att vi är lyhörda först och sen talar om hur vi tycker hur de ska lösa det. 
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Intervjuaren: Så du skulle säga att det är företagets huvudkunskap? 

Intervjupersonen: Det är mer en policy, värdegrund som vi jobbar efter. Lyhördheten är 

framgångsfaktorn för då kan vi tillämpa vår kunskap. Om vi tillämpar kunskapen som vi har från 

början så är chansen otroligt mycket större att vi träffar fel och inte kommer in i rätt fålla, nisch 

eller område. 

Så det är en extremt viktig faktor att lyssna av. När vi har läst av så kan vi gå hem och titta på 

alla fall, metoder och modeller och säga ”ok vad skulle passa här på det här företaget eller vad 

det nu är som är i den här situationen”. Så kunskap är mer dialogbaserat än monologbaserat. 
  
Intervjuaren: Hur utbyter och delar ni kunskap inom företaget? 

Intervjupersonen: Jättesvår fråga, vi jobbar på det hela tiden men när man är 22 konsulter som 

vi är – alla är high performers och det innebär att – jag måste dra en liten sidogrej för att förklara 

vad jag menar – man blir den här sortens konsult av flera men främst av en anledning och det är 

att vi är bra på sortera och prioritera. 

När andra går under för de får för mycket att göra och inte vet vilket håll de ska titta åt så 

fungerar vi som bäst. Det vill säga vi ska egentligen vara belagda till 120 procent för då är vi 

som bäst. När vi inte är belagda så mycket då tycker man – ja men då borde vi ägna oss åt att 

bygga upp den interna kompetensen men nej då blir vi zombies istället. Det är jättekonstigt. 

Istället för att då liksom konsultera kunskap, material och så vidare men det gör vi också fast 

skulle vara bättre under tidspress annars blir det inte lika bra. Vi försöker ha feedback och stänga 

projekt och träffas efteråt och ha feedback och gå igenom vad som kunde vara bättre samt vad 

som var framgångsfaktorer och vad som var fallgroppar och så vidare men vi gör det för sällan 

men det är en ambition och en väldigt bra sådan så man inte gör samma misstag nästa gång. Det 

är en svaghet för vi är sådana människor som behöver ha kniven på strupen för att vara som bäst. 
  

Intervjuaren: Har ni några andra tillvägagångsätt för hur ni delar och utbyter kunskap? 

Intervjupersonen: Vi har varannan vecka måndagsmorgonmöte här på företaget som är baserat 

på vad ska vi göra de närmsta 14 dagarna och vilka är engagerade och hur ser vi ut på 

orderingång och hur ser det ut på projektgenomförande och allt möjligt. 

Det är alltså en genomgång av närmsta 14 dagars perioden som är väldigt bra men åt andra sidan 

de som har viktiga uppdrag behöver inte närvara men i och med att det är måndagsmorgon 

klockan 8 så är det egentligen – vad ska jag säga – alltid 75 procent närvarande så det är liksom 

huvuddelen ändå. 

Sen har vi någonting som kallas för utvecklingsdagar där det är halv eller heldagar och då har vi 

olika teman som vi går igenom och det kan vara allt från [företaget]-inside som innebär olika sätt 

för att lära oss mer. 

Sen kan det vara att gå igenom praktikfall av viktiga systemkunder där vi får ett uppdrag och sen 

går det vidare och blir större och fler och fler saker görs vilket gör dem väldigt intressanta att gå 

igenom. Dessa halv eller heldagar har vi cirka två stycken per termin ungefär. Sen har vi 

frukostseminarier där vi bjuder in – typ tvärorganisationisk samverkan – alla som har ett uppdrag 

eller jobb åt det här hållet internt också där och då. Dessa hålls av våra stjärnkonsulter eller 

åtminstone de som har mest erfarenhet utav de. 

Ytterligare är i projekten så försöker vi uppmuntra till teamwork, dvs. en är projektledare och 

han/hon har till uppgift att involvera alla som kan tänkas skulle kunna göra någonting i det här 

uppdraget så man träffas regelbundet och går igenom – jag vill påstå på de arbetsplatser som jag 

varit på så träffas fler människor här i team än man brukar ha – det är färre ensamvargar än team 

och det är en styrka i sig för redan där som juniorkonsulter, eller konsulter så träffar du erfarna 
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människor och liksom får möjlighet att se hur bör man tänka, hur kan man tänka och hur ska man 

tänka. Alltså det är ju utbildning. Så att de är ju dem men det är ganska mycket för livet ju på 

kunskap. 
  

Intervjuaren: Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, för hur 

kunskap bör hanteras? 

Intervjupersonen: Ja de formella strategier från ledningen är feedback, dessutom glömde jag 

säga att vi har ju en utvecklingstrappa – alltså vi har en – på våra utvecklingssamtal så har vi fyra 

stycken kriterier som vi placerar in oss i – fyra områden som vi placerar in oss i – de är 

konsultkunskap, försäljning/marknad, hur bidrar jag till [företaget] internt och sen det fjärde som 

är affärsmannaskap. 

Där får man placera in sig själv på en välbeskriven trappsteg, exempelvis har jag fyra i 

konsultkunskap och så vidare och sen ber vi en kollega som vi har jobbat med att göra en 

skattning för att sedan jämföra dessa två och sen går man till sin chef för att ha 

utvecklingssamtal. Detta i kombination med utvecklingsdagar, morgonmöten och uppföljning av 

projekt är de strukturerna som vi försöker jobba med som ledningen har bestämt. 
  

Intervjuaren: Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt till 

organisationen?  

Intervjupersonen: Det var det jag var inne på förut att i idealfallet så avslutas varje projekt med 

en debriefing där man sätter sig alla som har varit inblandade och vi har inte bara en 

projektledare utan vi har också en som heter kontohavare eftersom vi har fyra stycken områden 

som vi jobbar inom. De är dessutom partners i organisationen så de sitter med i ledningsgruppen 

och det är en styrka så att de är bara bra men i idealvärlden så ska alla projekt avslutas med detta 

som har lite dignitet. 

Medan de små bara omfattar två stycken workshops och det är vi bra på men vi lär oss inte så 

himla mycket mer på att säga att ”den här workshoppen gjorde det här” utan det är snarare att 

”jag hittade ett nytt verktyg” så lägger man upp det på vår verktygskarta som är generisk. Vi letar 

efter generiska verktyg som går att anpassa till en speciell situation. 

Systemuppdragen tar ju aldrig slut så när ska man utvärdera dem – det är det som är bekymmret 

så de blir inget program eller projektutvärdering som det egentligen skulle ha varit. Där är en 

brist, för de tar inte slut utan pågår över kanske tre fyra år –när ska man då säga nu är det färdigt 

och nu ska vi utvärdera för det ena projektet går in i det andra. 
  

Intervjuaren: Skulle du vilja ha någon löpande utvärdering då? 

Intervjupersonen: Ja, därför att i projekten så är det ju milstolpar som ska passeras och det är ju 

inte så himla konstigt att säga att efter den här milstolpen och när vi skriver en slutrapport även 

om den många gånger är start/initiativ till nästa del så är det ändå då man skulle ha en 

utvärdering. 

Det är det ena skälet till att det inte blir för de går i varandra och man inte vet början och slut och 

det andra är att vi redan är inne i nästa uppdrag sedan en månad och då prioriterar man bort för 

den nya kunden måste lära kännas och läsas in vilket är överordnat. Så där är en svaghet men jag 

tror inte vi är ensamma. 

Vi vill men det är svårt att ge sig den tiden och dessutom är vi som personer som jag sa arabiska 

hingstar så vill vi ut till nästa. Det är det som är de roliga, inte stanna hemma och ha roligt för 

finns inget värre. Så dels kan projektet vara för litet för att dela med sig för att de ska vara 

lönsamt eller så är de systemuppdrag som hela tiden fortsätter och aldrig tar slut eller så är vi 
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redan inne i nästa uppdrag så de tre anledningarna gör att vi inte gör de här utvärderingarna som 

vi skulle efter varje projekt. 

De som var med i elispe projektet är kunniga och hajar till när man drar paralleller och 

casestudies på det medan de som inte var med fattar ingenting för man gjorde ingen avslutning så 

det är en svaghet istället för att göra så alla fattar och inte bara vissa. 
  

Intervjuaren: Hur ser avslutningen av ett projekt ut gällande hantering av kunskap och 

erfarenheter vidare? 

Intervjupersonen: Alltså ibland firar vi mycket när projekt börjar och vi får dem, då är det 

”kadisch” och ett glas champagne än när vi avslutar då. Man ska vara glad att man får köra igång 

och det är vi här mycket mer än på examensdagen för då är egentligen allt över. 

Men vi skulle nog ha mer av ett avslutsprojekt, lite mer vad ska jag säga, tydliggjort och 

synliggjort än nu för att visa att ”Nu är det här projektet slut och de här” – alltså det är ju så 

enkelt för vi har ju – de här fem sakerna var framgångsfaktorer, de här fem var svagheter som vi 

behöver göra bättre nästa gång och det här lärde vi oss – och förmedla det vidare på något sätt 

men vi gör inte det. 
 

Intervjuaren: Med att förmedla vidare – menar du då att dokumentera? 

Intervjupersonen: Dokumentera och döpa det till ”det här är lärdomar från projekt” skulle det 

heta och så. Alltså vi har ju en väldigt fungerande hemsida internt. 
 

Intervjuaren: Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskaper och erfarenheter mellan 

anställda? 

Intervjupersonen: Ja och det är framför allt det jag var inne på förut med att vi jobbar mycket i 

team. Det uppmuntras att – det är väldigt vanligt här att man säger ”jag skulle behöva lite mer 

om det här som du kan, vi kan väl sätta oss fem minuter” så bokar man in den tiden. Det där 

funkar väldigt bra vilket vi gör kontinuerligt under ett uppdrag i teamet. 
 

Intervjuaren: Hur skulle du då säga – om vi talar om hemsidan – finns det några incitament 

som skulle kunna få den att användas? 

Intervjupersonen: Ja men vi använder den, det är bara det att – ja men det här som jag börja 

med att säga – vi skapar effektiva organisationer – det är ineffektivt att inte berätta. Det är 

effektivt att berätta – alltså personligen så många många år sen höll jag på med yoga och då – det 

här med mindfullness som är så inne idag är en del utav yoga som jag tog till mig till 100 procent 

för det mest destruktiva tiden som – eller ickeproduktiva tiden är att leta efter saker eller hur? 

Fullständigt ickeproduktiv. 

Man registrerar saker automatiskt med tiden, det är det ena och det andra är att ha ordning – hur 

tråkigt som helst men har du väl skapat ordning så behöver du inte heller leta. I min enkla värld 

så är alla bra företag som jag kommer i kontakt med brukar jag säga att ordning och reda skapar 

effektivitet medan slarv skapar ineffektivitet och det är så jobbigt för folk är slarviga. Det vet hur 

de ska vara men gör det inte vilket också är en kunskap, en sorts kunskap. 

All bra verksamhet börjar med ordning och reda och dålig börjar med slarv… så är det och även 

på det personliga planet. Oordning och kaos – om man säger struktur till 80 procent och – jag vill 

inte säga kaos men improvisation 20 procent så har det visat sig att det är en väldigt bra balans 

för så fort de blir 90/10 så blir det stilla stående. Blir det 70/30 så blir det kaos – det finns en 

väldigt fin balas mellan 80/20. 
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Om man prata om ambitionsnivå och kvalité som är jävligt svårt att bedöma – om man säger att 

man når 80 procent av sin egen ambitionsnivå och då brukar man säga att når man 80 procent av 

sin kvalité eller ambitionsnivå så kostar det faktor ett i insats i pengar, resurs eller vad det är. 

Men ska du gå från 80 till 90 procent av din ambitionsnivå så kostar det faktor två, alltså dubbelt 

så mycket som från 0-80 procent fast man får bara 10 procent extra. Så de sista 10 procenten är 

fyra gånger så dyr som den första. 

Sen hör det till saken att 95 procent av mottagarna av det du gör märker inte de sista 20 

procenten för de är fullständigt nöjda med det första och tycker det är helt fantastiskt. Medan 5 

procent skulle vilja ha något högre här, så kostar de fyra gånger så mycket. Det här är en av 

grundstenarna i 80/20 principen att det här är överkomligt i resursåtgång och arbetsinsats medan 

det här då måste man vara beredd att någon ska betala för det eller hur. 
  

Intervjuaren: Är alla medarbetare inom organisationen delaktiga i arbetet med delning av 

kunskap? 

Intervjupersonen: Ja faktiskt. Det är ett av få grejor som man kan säga att – som vanligt det kan 

bli bättre, det kan det alltid men för att vara så pass många och komplexa saker vi jobbar med så 

är alla delaktiga. Alla som jobbar på [företaget] är vetgiriga och det är medvetet styrt i 

rekryteringen där de som rekryteras ska vilja lära sig nya saker och vara villiga att delta i detta 

arbete. 

All utbildning i min värld är att det man lärt sig på vägen använder man aldrig utan det enda jag 

som arbetsgivare vet är att du kan åstadkomma massa saker och kan ta reda på saker och ting. Du 

kan presentera och du kan göra och kan få ur dig någonting och är det jag ser sen om du kan 

Skånes städer spelar ingen roll för är inte det du använder eller hur. 

Så att faktainnehållet för mig är ganska ointressant egentligen för de intressanta är din ”effort” i 

vad du har åstadkommit och kan åstadkomma och är det man egentligen bevisar med sin 

examen. Därför är svaret på din fråga ja. 
  
Intervjuaren: Hur tar du del av organisationens kunskaper i ditt arbete som projektledare? 

Intervjupersonen: Det har jag beskrivit, det är hela – alltså – det finns – det här ordet 

strukturkapital har jag aldrig använt förrän jag började här men det är ett väldigt bra – 

strukturkapitalet är det som vi gemensamt har byggt upp och därför är det allas tillgång och allas 

egendom – det är ett bra ord strukturkapital till skillnad från annat kapital. Så är ett kapital hur 

man löser problem, hur man bygger projekt, alltså det är verkligen bra ord. Så det är 

strukturkapitalet är allas egendom, allas tillgång. 
 

Intervjuaren: Skulle du säga att det är så du delar med dig av dina kunskaper? 

Intervjupersonen: Ja, och jag gör ju på de större projekten jag gjort så har jag gjort business 

case så är det någon som frågar så säger jag gå in och kolla där för där finns det 80 bilder som 

beskriver det här och sen är det någon du inte begriper så är det bara fråga men titta på det först. 

Alla gör inte det för man tycker inte man har tid men jag vill alltid knyta ihop säcken. 
  
Intervjuaren: Hur mycket av kunskapsutbytet gör du på eget initiativ? 

Intervjupersonen: Det är en bra fråga, väldigt bra fråga för i våra – om man nu kan prata om de 

– våra instruktioner så står det att vi ska avsluta varje projekt med ett business case men då jag är 

strukturfacist till 80 procent så gör jag det för jag tycker det är ju så – den här reflektionen är ju 

extremt viktigt för att samla ihop varje – vad har vi gjort, vad var bra och så – alltså som jag sa 

fallgropar, lärdomar och så vidare – och då gör jag det för min egen skull men fast när jag börja 
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så var det efterfrågad men det gör inte alla. Men det är ingenting – jag är inte ledande position 

och jag har varit chef – så att det stör mig inte, att inte andra gör men hade jag varit chef hade jag 

nog sagt till. 
  

Intervjuaren: Vad är det som personligen motiverar dig till att dela dina kunskaper? 

Intervjupersonen: Oj, också en filosofisk fråga. Jag är från början – brukar berömma mig när 

jag var folkbildare – idag har inte det begreppet någon innebörd – men folkbildning förr var ju 

ett sätt att ta till vara på begåvningsreserven – det vill säga alla de som tryckte ute i stugorna men 

inte hade fått chansen att läsa och studera men som hade en kapacitet. 

Alltså allt handlar om att man har en talang – jag brukar säga för jag är fotbollstränare också – 50 

procent är talang och 50 procent är vad du gör med den så det kan finnas någon som har så 

mycket talang men missköter den och då kommer de inte med den hit. Sen finns de någon som 

har mycket mindre talan men sköter den och de kommer högre. 

Utfallet blir mycket högre än för den som missköter och det är eg. samma med begåvning, vilket 

begåvning som helst. När du inte får chansen – det är det man menar med begåvningsreserven 

och därför var folkbildning väldigt viktig från 40-talet till 70-talet innan vi fick att alla skulle gå i 

gymnasiet och för att folkbildning ska fungera så måste de finnas folk som vill folkbilda och det 

är så jag menar – jag är en sån som motiveras av att se andras växa. Jag gillar att dela med mig 

av kunskapen och vill sprida ut kunskapen så mycket som möjligt. Annars är det tråkigt. 
  

Intervjuaren: Ser du några begränsningar för dig när det gäller delning av kunskap inom 

organisationen? 

Intervjupersonen: Hmm intressant fråga också. Det är ju begränsningar i om det finns någon 

begräsning i min vilja/önskan till att dela kunskap. Nej, det ligger ju bara hos mig som jag ser 

det. Jag menar – det är också en komplex fråga för jag läste retorik en gång i tiden och det är 

kanske inte märks men jag tror att jag får fram mitt budskap. 

Men vi är dåliga i Sverige för vi avskaffade retorik medan alla andra behöll det och det betyder 

att vi inte har kunskap om vi inte läser det – nu är det på väg in igen jättemycket men då vart det 

borta och om du frågar en amerikan vem som helst på gatan om vad den tycker om 

republikanerna så har de ett välformulerat svar för de har läst retorik och det handlar inte om att 

sortera tankar och få ut det man vill få ut. 

Det var därför Churchill var väldigt bra för det är väldigt mycket lättare om man får blomma ut 

än om man ska begränsa sig. Det är det som är själva – jag tycker det är viktigt att vara 

folkbildare och dela med sig av sin kunskap. Mottagarens intresse är viktigt. Är inte mottagaren 

intresserad så bryr jag mig inte om det. Är inte mottagaren intresserad så slutar jag att dela med 

mig. Då kan jag bara hoppas på att ledningen har lyckats skapa ett utrymme för 

kunskapsöverföring för då går det inte att komma ifrån men såhär så måste de finnas ett 

ömsesidigt intresse. 
  

Intervjuaren: Ser du några förbättringar? 

Intervjupersonen: Ja egentligen så är sammanfattningen av det vi har sagt att faktiskt de här 

delarna som vi har räknat upp – de skulle ingå i strukturfascisten men det här är vår ordning och 

såhär gör vi – sen skulle de finnas utrymme för 20 procent improvisation så den här biten skulle 

alltså stadsfästas mycket tydligare. Det har gjorts vid olika tillfällen med stadfästande utan 

uppföljning är meningslöst – det är ungefär som att leverera en metod som inte anpassad till dina 

behov i din organisation är också meningslöst för då händer det ingenting. 
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Det som vi predikar som är väldigt svårt – det är att om vi gör ett projekt någonstans vart som 

helst och mottagaren inte förändras arbetssättet så får vi ingen effekt. Det kräver någonting som 

vi kallar förändringsledning och den förändringsledningen måste leda fram till ”såhär gör vi och 

jag är beredd att följa upp det” för att annars blir det inget. Så det är väl det tycker jag. 
 

 

3.4 Intervju 4 
Senior managementkonsult - Arbetslivserfarenhet inom små och medelstora företag som 

projektledare 27 år - 9 april 2013  
  
Intervjuaren: Hur skulle du beskriva din nuvarande yrkesroll? 

Intervjuperson: Min nuvarande yrkesroll är att vara seniorkonsult eller det är så att säga 

yrkesrollen som jag har. Jag jobbar på olika typer av uppdrag ute hos kund. Det kan vara korta 

och långa som spänner över olika områden. Jag jobbar med förändringsledning och 

programledning men även med förstudier eller analyser men också coachningsuppdrag till andra 

programledare. 
  
Intervjuaren: Kan du berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

Intervjuperson: Det beror helt på vad det är för uppdrag som man sitter i. 

Det kan vara att driva och leda ett program med allt vad det innebär när du är en programledare. 

Det kan även vara att genomföra intervjuer som du sen ska sitta och göra analyser av. Så att det 

är helt beroende på vad för uppdrag du har. Det är väldigt olika och det är de som är grejen med 

att vara konsult, det är omväxlande. 
  
Intervjuaren: Hur lång arbetslivserfarenhet har du som projektledare i små och medelstora 

företag? 

Intervjuperson: Oj, ja det är ju. När jag började jobba 1986 så började jag jobba som 

projektledare. 

Sen har ju jag jobbat förstås med först små projekt och sen med större och sen med liksom 

programliknande uppdrag och mer komplexa uppdrag. Men man kan ju säga at jag har ju 

erfarenhet av projektledning i någon mån sen 1986 och hur många år är det, 27 år. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

Intervjuperson: Vilka roliga frågor. 

Alltså kunskap kan ju vara någonting du kan medan kompetens och erfarenheter är någonting 

annat egentligen tycker jag. Kunskap är väldigt mycket det torra och hårda fakta ”jag vet att”, 

”jag kan en modell” eller ”jag vet hur en bank driver ett kundarbete på ett kontor” alltså det är ju 

den formella kunskapen så som jag ser den. Sen är det bara en del i en kompetens egentligen. En 

kompetensbild som någon har. Så skulle jag säga att jag ser på kunskap. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för er organisation? 

Intervjuperson: Jag tror att vårt företag också ser de här andra dimensionerna, det vill säga att 

kunskap – det är en del i en kompetens. Du har erfarenhet också till exempel, som är viktig. Så 

att nej men jag tror inte man ser det på något väsentligt annorlunda sätt egentligen. 
  
Intervjuaren: Hur utbyter och delar ni kunskap inom företaget? 
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Intervjuperson: Vi gör det på lite olika sätt, dels har ju vi tillfällen som handlar om att vi ska få 

mer kunskap. Alltså kompetensutvecklingsaktiviteter kallar man ju oftast det för. 

Vi har regelbundet tillfällen varje år där vi samlar all personal, eller som åtminstone kan komma 

loss, för att inhämta kunskap inom ett visst område. 

Sen har vi också kompetensmöten där i mellan som är på några timmar som också innehåller ett 

visst ämne. Dels kan det vara att det handlar om ett visst område som exempelvis mobila 

betalningar för att vi behöver lära oss mer om ämnet mobila betalningar men det kan också vara 

att vi får ta del av någon annans erfarenheter. ”Hur man har jobbat i ett uppdrag”, ”vad som gick 

bra och vad som gick mindre bra” samt lärdomar och viktiga saker att tänka på. 

Så när du säger kunskap så skulle jag säga att vi jobbar både med att få kunskap om saker och 

ting men också att få ta del av erfarenheter vilket är egentligen det som bildar kompetens då och 

kompetensutveckling. 

Vi har ju också förstås på vårt eget interna intranät samlat information om kundcase som vi har 

gjort. Erfarenheter av det, viktiga lärdomar som vi drog som alltid finns tillgänglig för alla när 

som helst. 

Men vi har också ett antal tillfällen varje år med regelbundenhet där vi fokuserar på ett visst 

område men även konferenser där vi åker iväg någonstans och har ett tema att fördjupa och 

förbättra oss inom. 
  
Intervjuaren: Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, för hur 

kunskap bör hanteras? 

Intervjuperson: Alltså vi har ju våra processer egentligen för kompetensutveckling och vi har 

vår struktur på vårt intranät och på server med liksom dokumentation och material sådär så det är 

ju ett förverkligande av den kompetensutvecklingsstrategi som företagsledningen har satt ytterst.  

Är de det du menar? 

  
Intervjuaren: Är det sagt formellt ”så här ska ni göra”? 

Intervjuperson: Ja, vi har ju naturligtvis en verksamhetsplanering varje år och i den så är 

kompetensområdet ett område där man från ledningen då definierar vilka förväntningar som de 

har på området. Det kan exempelvis vara att vi behöver göra en satsning inom testområdet där vi 

behöver rekrytera fler testledare eller bli duktigare på att erbjuda testkompetens till våra kunder 

helt enkelt. 

Så förutom det löpandet som alltid rullar varje år för hur vi ska jobba med vår kontinuerliga 

kompetensutveckling så bestämmer man sig också för vissa satsningar beroende på vart vårt mål 

är och vart vi vill vara någonstans. 
  
Intervjuaren: Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt till 

organisationen? 

Intervjuperson: Då skulle jag säga att vi gör dels genom att vi har den här typen av 

erfarenhetsutbyte där vi har de här kompetensutvecklingsaktiviteterna som vi har årligen. Då 

plockar vi liksom in ett intressant område. Igår till exempel hade vi ett sånt där kompetensmöte 

där jag berättade om hur mina erfarenheter med förändringsledning och hur vårt erbjudande 

kring förändringsledning ser ut och då var de ju 15 kollegor som satt här och jag berätta om mina 

erfarenheter och de berätta som sina. 

Sen har vi också något som kallas ”uppdragsbanken” där alla de uppdrag som vi är ute på. Där 

tankar vi ner kondenserat, alltså vad var kunden behov, var vart det v erbjöd och utförde. Vad 

ledde detta till och vilka var utmaningarna eller särskilda kritiska framgångsfaktorer som man 
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lyfter upp. På det sättet samlar vi våra erfarenheter på en övergripande och kondenserad nivå. Så 

att för mig är det bra att veta att ”ok är det några andra som haft den här typen av uppdrag” och 

då kan jag gå in och söka i uppdragsbanken och söka på det och sen hitta ”ok det var de här tre 

kollegorna” då kan jag gå och snacka med dem. Så att det är ett sätt vi jobbar med det som. 

Sen försöker vi ju också att jobba med vår verktygslåda som är våra metoder och modeller som 

vi har och det är ju också någonting som vi använder i våra kunduppdrag som gör att man hittar 

något bättre eller justerar. 

Intervjuaren: Är den specifik för ert företag eller är menar du som anställdas erfarenheter? 

Intervjuperson: Den verktygslåda som vi har här på företaget bygger på all den erfarenhet som 

vi har samlat mellan oss anställda. Alltså vi har ju inte satsat massa resurser på något som 

“[företaget]-way to go” och sen listar modeller från A till Ö utan de allra flesta som jobbar här 

har jobbat ganska länge och därmed med sig ganska mycket erfarenheter och modeller som man 

tycker funkar. Detta har blivit något som vi kallar vårt ”best practise” som vi kallar det och det 

skiljer ganska mycket från större konsultföretag som ofta lägger ner ganska mycket energi på att 

ta fram sin modell och verktygslåda som de också kör ganska mycket hårdare på att 

implementera den medan vi sätter ett signum och ett värde på att vi anpassar våra modeller och 

verktyg till det behovet som just den här kunden har. 

I och med att vi är lite mindre och vi är ganska många seniora personer så säger vi att vi har 

möjligheten att faktiskt skräddarsy någonting som passar just för er i just det här läget. Det gör 

också att om jag pratar om den här verktygslådan då är den snara byggd på våra erfarenheter som 

vi har då. 
  
Intervjuaren: Hur ser avslutningen av ett projekt ut gällande hantering av kunskap och 

erfarenheter? 

Intervjuperson: Ja det är ju en väldigt bra fråga och där kan man säga att det finns ju en teori 

och sen finns det en verklighet. I teorin så ska man alltid se till att man beskriver sitt uppdrag i 

den här uppdragsbanken men man ska också förstås se till att de verktyg och modeller och 

hjälpmedel som man har använt och fungerat bra, tankar ner det och uppdaterar det, och hänvisar 

till att ”det här använde vi och det är ett bra exempel på en uppföljningsmodell” eller liknande. 

Men det kan man väl säga fungerar olika bra. En del är jätteduktiga på att göra det efter varje 

avslutat uppdrag medan andra flyger iväg till nästa uppdrag och sen tar man sig inte tid att göra 

det här. Så det skulle jag säga är ett område som absolut kan bli bättre. Det är inte katastrofalt på 

något sätt men självklart skulle det kunna bli bättre. Det tycker jag. 
  
Intervjuaren: Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskaper och erfarenheter mellan 

anställda? 

Intervjuperson: Ja det tycker jag. För det präglar och är en så stor del av våra gemensamma 

aktiviteter. 

Som konsult är man ju ute hos kund så man tillbringar ju ganska lite tid på kontoret oftast. I alla 

flesta fall så sitter vi ju ute hos kund sen finns de ju kunder som inte har möjlighet att plats för 

oss och då sitter vi ju här men oftast så sitter vi ute hos kund och det gör ju att de tillfällen när vi 

liksom samlar ihop styrkorna här då blir de ju oftast precis vad man vill prata om. Som ”ja vad 

gör du, vart sitter du någonstans, ah intressant och hur går det” så det där präglar ganska mycket 

våra sammankomster att man just berätta om var de är för uppdrag som folk är på och som man 

faktiskt tar tillfället i akt att i flera av de här träffarna att man har inslag av kompetensöverföring 

och erfarenhetsutbyte. 
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Vi också särskilt utsedda personer som är ansvariga för ett kompetensområde. Så det finns fyra 

stycken sådana där bland annat projekt och programledning ingår. Dem som är 

kompetensområdesledare har ett särskilt ansvar att inom sina områden jobba med till exempel 

nätverkande och delar erfarenheter och gör certifieringar tillsammans och sådana där saker. Det 

är också en sorts kompetens eller kunskapsöverföring. 
  
Intervjuaren: Är alla medarbetare inom organisationen delaktiga i arbetet med delning av 

kunskap? 

Intervjuperson: Nej, så är det. Alltså när man kommer över någon sorts siffra och vi är femtio 

då finns det alltid de som jag sa. De som är jätteduktiga och de allra flesta är rätt OK men sen 

finns det några som på något sätt aldrig tar sig tid att göra det här. De har fokus på nästa uppdrag 

hela tiden. Skulle jag säga alla så skulle jag ljuga. 
  
Intervjuaren: Hur tar du del av organisationens kunskaper i ditt arbete som projektledare? 

Intervjuperson: Det är genom att delta på de här kompetensutvecklingsaktiviteterna som vi har. 

Dels de vi kallar för vår stora kompetensutvecklingsdag som vi ganska nyligen har genomfört 

som är en per termin egentligen men också de här kompetensmötena som vi har kanske ett par 

per termin som är lite kortare. 

Jag försöker också titta i den här uppdragsbanken om de är något specifikt som jag ska iväg på 

och försöka ta del av deras erfarenheter. 
  
Intervjuaren: Hur mycket av kunskapsutbytet gör du på eget initiativ? 

Intervjuperson: Det beror på vad man menar med eget initiativ för alla de här återkommande 

aktiviteterna som vi har de sker ju på initiativ av de här kompetensområdesledarna. Så de är ju 

inte riktigt på eget initiativ kan man säga. 

Jag tror ändå det är ganska många som gör det. Alltså att man försöker ”vet du någon som gjort 

detta förut” eller ”vet du någon som varit där” och så vidare. Så ganska hög andel är eget initiativ 

för att ha kontakter för att ta del av erfarenheter från andra. 
  
Intervjuaren: Vad är det som personligen motiverar dig till att dela dina kunskaper? 

Intervjuperson: Ja men det är ju underlättar ju ens vardag och arbete att faktiskt ta del av vad 

andra har lärt sig och gjort. Så det är ju ganska enkelt egentligen. 

Jag menar det är ju klart att det är roligt att få en högre kunskapsnivå rent allmänt men för mig 

personligen handlar det väldigt mycket om att ha de allra bästa förutsättningarna för att 

genomföra uppdrag hos en kund. 
  
Intervjuaren: Tror du att någon typ av incitament skulle kunna öka motivationen? 

Intervjuperson: Vi har ett antal timmar varje månad som vi får lägga på 

kompetensutvecklingsaktiviteter som är bonusgrundande. 

När man är konsult så är du ju ute hos kund så debiterar och drar in pengar. Att ta tid från det för 

att göra någonting internt eller kompetensutvecklingsaktivitet som du inte får betalt för är kanske 

inte så stimulerande och därför har vi gjort så att de är bonusgrundande. Så du får de påslag på 

din rörliga lön som om du var ute hos kund. Det är ju ett sätt som vi har valt att göra för att 

stimulera kompetensutveckling och inte bara sitta hos en kund och tycka att man inte har råd 

eller tid att faktiskt ägna sig åt kompetensutveckling. Så har vi löst det och jag skulle inte säga att 

det behövs mer incitament för det. Inte här i alla fall. 
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Intervjuaren: När det gäller delning av kunskap till organisationen, ser du några begränsningar 

för dig som projektledare? 

Intervjuperson: Alltså det är ju så klart att man alltid får fundera på vad man delar med sig. Är 

du hos en kund så har du saker som ska stanna där och som du inte för vidare men de allra flesta 

kunskaper och erfarenheter är ju inte sådana som är så intressant om det är banken A eller B eller 

C utan mer intressant som företeelse som sådana. 

Så att man får ju alltid förstås hålla en tydlig gräns med var du kan föra vidare men om man 

pratar om erfarenheter av projektledning så finns det jättemycket som kan vara viktigt att föra 

vidare av erfarenhet utan att för den sakens skull säga att ”han gjorde” eller ”hon sa” utan de är 

mer företeelserna som är intressanta. 
  
Intervjuaren: Hur skulle delning och utbyte av kunskap kunna förbättras inom företaget? 

Intervjuperson: Det går säkert att förbättra dels om man pratar om att få alla konsulter att dela 

med sig, även de sista tre eller vad det kan vara att dela med sig. Men beror säkert på vem du 

frågar också men jag kan känna att det ändå fungerar ganska bra här. 

Jag tycker vi gör väldigt mycket för att dela erfarenheter och jobba med kompetens och 

kunskapsöverföring och till syvende och sist så handlar det ganska mycket om tid. Det är klart 

om man sa ”jamen ta en dag i veckan och ägna dig åt att förmedla det du lär dig internt” men på 

något sätt blir det in i absurdum för du kan inte jobba så. Utan är du konsult så har du en första 

prioritet och det är att vara ute hos kund och göra ditt uppdrag där. 

Sen tror jag det är viktigt det här vi pratar om att det finns incitament att jobba med kunskap och 

kompetensöverföring men där kan jag tycka att det gör vi tillräckligt bra faktiskt. Så jag har inget 

konkret förslag på att göra det bättre. 
  
Intervjuaren: Ser du inga förbättringar på något område? 

Intervjuperson: Om vi la väldigt mycket mer resurser på vårt intranät då skulle vi – ja det är en 

bra grej och det kan jag hålla med om – att om vi la ner väldigt mycket pengar på vårt intranät då 

skulle man kunna göra det mycket mycket bättre som ett sökverktyg och hur man jobbar med 

informationen. Det är ju inte det allra bästa, så är det ju. Så det är en bra sak. 
  
Intervjuaren: Då kommer vi lite in på det som vi redan diskuterat men kan 

organisationskulturen påverka delningen av kunskap? 

Intervjuperson: Nej, nu är ju jag ganska positiv. Jag tycker vi har en öppen kultur som handlar 

mycket om att dela med sig. Nej, jag ser inte att det finns några större potentiella möjligheter där 

faktiskt. 
  

Intervjuaren: Har du några avslutande frågor eller något du vill tillägga? 

Intervjuperson: Det här med små organisationer så kan jag tänka mig att det har en viss 

betydelse hur konsultbolaget är organiserat i sin struktur därför att det finns ju många 

konsultbolag i den här storleken och mindre. De är ju organiserade så att du är ju mer som en 

självständig konsult, eller paraply företag egentligen och då är varje konsult sitt eget företag. Jag 

skulle kunna tänka mig att det ser lite annorlunda ut i sådana organisationer i jämförelse med vårt 

som är ett företag alla är anställda rakt upp och ner. Jag bara föreställa mig att incitamentet för 

erfarenhetsutbyte och kompetensdelning ser lite olika ut så det skulle möjligen kunna vara en 

intressant vinkling. 
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3.5 Intervju 5 
Projektledare - Arbetslivserfarenhet inom små och medestora företag som projektledare 5 år - 16 

april 2013 

  
Intervjuaren: Hur skulle du beskriva din nuvarande yrkesroll? 

Intervjuperson: Ja, jag jobbar som transition och som projektledare, det är ledarskap fast är 

olika typer av projekt så därför får det olika namn. Egentligen är det projektledare men transition 

uttrycker att det är med infrastruktur och flyttar datasystem och det är det jag gör idag. 
  
Intervjuaren: Kan du berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

Intervjuperson: Arbetsuppgifterna är ju att utifrån givna mål och de direktiv man har från sin 

styrgrupp nå ett vist mål. Datum, budget och kalendertid naturligt vis då. 

Det är mycket uppföljning, väldigt mycket informations spridning och förankring i det man 

håller på med för att säkerställa både resurser och att folk gör det de ska utifrån givna milstolpar 

och sen naturligtvis att arbeta hela tiden med styrgruppen och ta beslut utifrån de beslut man har 

i sin projektplan. 

Så det är väldigt mycket att jobba med människor. 
  
Intervjuaren: Hur lång erfarenhet av just projektledarrollen? 

Intervjuperson: Ja, jag har jobbat som projektledare till och från sedan 1994. 

Intervjuaren: Hur lång tid är som projektledare inom små och medelstora företag, upp till 250 

anställda? 

Intervjuperson: Mitt första jobb var fyra när vi starta och sen var vi väl 20 när jag sluta där då. 

Ända upp till [tidigare arbetsplats] som har 40 000 anställda och nu jobbar jag på [företag] och vi 

är 160 anställda. 

Intervjuaren: Hur många år skulle du uppskatta det till? 

Intervjuperson: Effektiv tid 6 år kanske. Jag tycker dessutom att man kan säga att eftersom jag 

har jobbat som ansvarig ledare i stora företag så sitter man ju i styrgruppen över projekten så det 

är ju inte att aktivt leda ett projekt i realisering av de målen och de medarbetarna som ingår i 

projektet – däremot så är du ju med och ansvarar för projektledaren och stödjer honom. Räknar 

man med sådan tid så är det betydligt mer men sex år som direkt projektledare. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

Intervjuperson: Det var en jävligt bra fråga, den har jag nog aldrig hört förut. 

Kunskap för mig är nog många delar. 

Kunskap professionell i livet är dels en ytterst liten del utbildning. 

Sen är det mycket erfarenhet från fältet som blir aggregerat till kunskap allt eftersom. 

Sen finns det kunskap i livet, men är ju en helt annan sak tycker jag, vilket också bygger mycket 

på erfarenheter och kunskapsspridning från vänner och föräldrar. 

Men kunskap för mig är utbildning men väldigt mycket erfarenheter som blir en kunskapsbank 

som man tar med sig och förhoppningsvis förädlar i sitt liv. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för er organisation? 

Intervjuperson: Ja, det är ju de samlade 160 personernas kunskap då. 

Det är ju företaget i den här digniteten, vi är ju liksom strukturkapitalet är ju människorna. Det 

gäller ju att hitta ett arbetssätt och ett socialt sätt att umgås så att man kan sprida den 

gemensamma kunskapsbank man har för att få en erfarenhetsåtervinning och kunskapsspridning. 
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Det är ju 160 personer som uppfunnit varsitt hjul och tillsammans kan man ju bli lite starkare, så 

att ett plus ett blir tre, om man nu kan dela med sig av sin kunskap i en organisation. 
  
Intervjuaren: Hur utbyter och delar ni kunskap i det här företaget? 

Intervjuperson: Som många, jag hoppas det är likadant på många företag tyvärr så finns det ju 

ingen process för att egentligen dela med sig i ett IT-stöd utan mycket sker just på grund utav att 

man har nätverk i organisationen och har sociala träffar. 

Vi använder väldigt mycket inom de olika delarna av företaget så träffar vi varandra och berättar 

om vad vi har gjort i våra projekt. Det för ju två syften med sig, dels så sprider ju du din 

kompetens och kunskap till medarbetarna som både får lite kunskapserfarenhet men även en 

inblick i vad företaget har leveretat så finns ju en liten affärssida i det hela så att folk kan ta med 

sig ut till kunder och säga ”vi har även gjort det här”. 

Den andra delen är ju att när man socialt träffar varandra och nätverkar så vår man en kontakt där 

man då, om man gör det rätt i en organisation vilket jag tycker vi gör, öppnar upp för att det 

faktiskt kan ringa eller ställa frågor vi mail. 

Sen så det – alla företag tror jag gör - skriver man ju en slutrapport utifrån det projekt man har 

gjort och är det ett internt projekt så är det inga problem för då kan man dela med sig av allt 

medan ett extern så får man förhoppningsvis dela med sig enligt kunderna annars får man 

neutralisera informationen just den rapporten då och så kan man sprida den ändå. Då spar man 

det då i sådana här företag har man bara katalogstruktur där man delar med sig i. 

Men stora företag brukar har erfarenhetssystem för det här. Då är det mer upp till en själv. 

Jag tycker det viktigaste är den personliga kontakten, att man känner folk och vet att man kan 

kontakta människor för att ”jag vet att du har gjort det här”. 
  
Intervjuaren: Har man olika kompetensområden? 

Intervjuperson: Ja framför allt, det också. Du nu börjar de prata om SCSM och hur ska jag 

tänka då. Det är ett katalogverktyg som hänger ihop med active directory och vilka servicepack 

man har samt att den scannar datorerna hela tiden som finns på nätverket. Men kanske mer 

utifrån att du – nu var jag med om att organisationen jag jobbar för rev upp ett styrgruppsbeslut i 

korridoren. Har du varit med om det då och vad ska jag göra då? 

Det är det viktigaste tycker jag är informell delning för du kan ju inte återge ett helt projekt för 

någon utan annat än i möjligtvis slutrapporten men det är ändå på rad/punkt nivå men beskriver 

ju inte själen du gjort i projektet utan det måste du prata för en människa om. 

Så att stå och prata en timme eller två om ditt projekt från start till mål – det är ju kul att lyssna 

på. Men det ger inte dig kanske några direkta tips i ditt arbete och sen som projektledare utan 

mer kompisar, nätverk eller mentor. Det är ju också ett sätt att få till den här spridningen. 
  
Intervjuaren: Har organisationen mentorskapsprogram? 

Intervjuperson: Alla får mentorer när man kommer in. Vi försöker rekrytera rätt mycket från 

högskola och då har du ju bara din utbildning med dig många gånger. 

Men det är klart man kan ha drivit projekt tidigare och då behöver du ju en mentor för att komma 

igång. Det går inte att utbilda sig till att utbilda sig till projektledare eller ledare utan är något 

man har fallenhet för och sen bygger man upp en kunskapsbank och socialbank för att kunna 

vara. 
  
Intervjuaren: Hur lång tid håller mentorskapsprogrammet på från att man är nyanställd? 
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Intervjuperson: Ja den är nog livslång. Eftersom man blir ganska tight med sin mentor för 

initialt jobbar mycket med mentorskap i och med att man som ny behöver stöd, sen blir det 

mindre och mindre. Men min erfarenhet är att man klamrar sig fast vid varandra väldigt länge för 

att övergå till mer socialt, fika och mindre utbyte av arbetslivserfarenhet utan mera  - som 

ledarroll oavsett vart du sitter så behöver man någon att kräka sig på och få släppa ut sina 

aggressioner och frustrationer. 
  
Intervjuaren: De här tillvägagångssätten som du nämnt. Hur löpande skulle du säga att de sker? 

Intervjuperson: Vi har en gång i månaden men behöver inte vara så på alla avdelningar. 

Medarbetarmöten sker en gång i månaden inom vår del av organisationen men behöver inte vara 

så på alla enheter. 

Vår del av organisationen som består av 16 personer där vi träffas och alltid är det någon som 

berättar om sitt. 
  
Intervjuaren: Hur kan dessa medarbetarmöten se ut?  

Intervjuperson: Det kan vara tema, men oftast så är det någon utav oss som arbetar som 

projektledare och sitt projekt. 

Eftersom vi är så många blir det en gång om året som man gör det. 

Men det viktiga återigen tycker jag att man bibehåller en färsk kunskapsbank med vad sina 

kollegor håller på med och vem som stött på vilka problem och vad lösningarna var. 

Som projektledare gäller det att vara proaktiv och försöka se riskerna redan innan de uppstår 

vilket man inte lyckas med en försöka åtminstone. Vilka risker finns och hur skulle jag kunna 

eliminera dem och ju fler du känner i en organisation och ju närmare du ligger din mentor som 

förhoppningsvis känner ännu fler i organisationen ju större chans att lyckas. 

Nu låter det väldigt problem orienterat men projekt är ju väldigt. 
  
[del från intervju är utelämnad då den inte behandlade ämnet Knowledge Sharing] 

  
Intervjuaren: Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, för hur 

kunskap bör hanteras? 

Intervjuperson: Nej det har vi faktiskt inte, annat än det som jag har nämnt. Vi ska ha 

kontinuerliga träffar där vi ska prata om det vi gör. 

Men vi har inga system eller direktiv för att det ska lagras på något speciellt sätt eller så utan 

hänger mer på den enskilda individen. 

Utan de regler och riktlinjer som finns är att vi ska utifrån företagets värderingar - vi är ett 

kunskapsföretag och då ska vi sprida vår information men då gör vi det muntligen på möten eller 

träffar och bygger nätverken och det gäller faktiskt våra kunder så att det är det som är strategin. 
  
Intervjuaren: Det administrativa som du beskrev när man sammanställer ett internt dokument, 

är det något som är …[avbruten] 

Intervjuperson: Fast det gör man inte för företagets räkning utan för projektet och ditt eget då 

det är en del av ditt arbete om vi nu tar en projektrapport som exempel. 
  
Intervjuaren: Sparas det ned individuellt? 

Intervjuperson: Ja eller vi har ju – jag tror vi precis har lanserat i och med att Microsoft släppte 

ny version av 365 – det är alltså en webbaserad i molnet hemsida. Så har vi funktioner för att 

lägga upp och dela med oss men vi har ingen struktur på det ännu. 
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Men kommer inte vara tvingande utan är fortfarande upp till en själv att se till. 

Men min erfarenhet är att man – man använder inte sådant där - man letar inte erfarenhet i 

dokument, det är jävligt svårt att lära sig av att läsa någon annan för du känner inte pulsen, själen 

av att läsa ”tänk på att du måste ha en aktiv budget eller resurssäkra”, ja men vad innebär det i 

verkliga livet? Om du springer på ett problem att du har problem med linjen i ett projekt där du 

inte får resurserna du vill – det kan du inte läsa dig till i ett projektdokument hur du ska hantera 

det utan då vill du fråga någon. Ska jag använda resurskontrakt eller inte men det där skiter 

organisationer i för att det finns ju alltid någon som sitter högre upp än vad du gör som tycker att 

något annat är viktigare att prioritera tiden på och då behöver du en mänsklig, genom exempelvis 

mentor eller fråga en kollega. 

Så min erfarenhet är att de här erfarenhetsåtervinningsbankerna som företag har – det fyller mer 

syftet av att veta att Nisse jobbat där och drev ett visst projekt. Men sen i erfarenhetsåtervinning 

från projektet är det ganska minimalt tycker jag. 
  
Intervjuaren: Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt tillbaka till 

organisationen? 

Intervjuperson: Det är egentligen samma svar igen. Men det beror på vad du menar med – du 

säger inte mot kunden utan internt. Vad tänker du på för projekt då? Vi jobbar som konsulter så 

vi jobbar bara ute hos kund. 
  
Intervjuaren: Hur delar ni de erfarenheter ni får där, tillbaka det till organisationen? 

Intervjuperson: Genom att vi har ett socialt nätverk så vet folk vad jag håller på med. Så din 

kompetens blir att du vet att jag har en erfarenhet så du vet att du kan kontakta mig. Så vi gör 

inget aktivt med att skriva eller dokumentera det här. 
  
Intervjuaren: Hur mycket av tiden sitter ni ute hos kunder och hur mycket sitter ni på kontoret? 

Intervjuperson: Sitter 80 procent ute hos kunden ungefär. 
  
Intervjuaren: Hur mycket träffar du dina kollegor? 

Intervjuperson: Ja okej, ja vi träffas aktivt cirka sex timmar per månad och då är de flesta med 

för just vår avdelning. 
  
Intervjuaren: Är det den avdelningen på 16 personer då? 

Intervjuperson: Ja, vi är 16 projektledare. 
  
Intervjuaren: Och mellan de här avdelningarna. Hur ofta skulle du säga att sådana träffar sker? 

Intervjuperson: Två gånger om året men vi försöker alltid vara med de andra avdelningarna 

som individ för att berätta hur vi gör på vår enhet samt på individnivå vad jag gör i mitt projekt 

för att bygga de här nätverken så att alla känner alla. 
  
Intervjuaren: Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskaper och erfarenheter mellan 

anställda? 

Intervjuperson: Absolut! Ett av våra värdeord som kunskapsföretag. 

Hela vårt företag bygger på oss som individer. Det är det enda strukturkapital vi, finns inget 

annat. 
  
Intervjuaren: Finns det något mer än värdeordet som du känner är uppmuntrande? 
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Intervjuperson: Nej, när vi anställer folk i organisationen så utgår vi från våra värderingar och 

hur vi vill att en organisation ska se ut. Så att bara för att man har jättebra CV eller 

grundkompetens så behöver det inte vara så att vi är intresserade utan det är mer hur man ska 

vara som människa och i kombination med din kompetens givetvis. Måste gilla att dela med dig 

och ha en hög social kompetens för att det ska funka. 
  
Intervjuaren: Är alla medarbetare inom organisationen delaktiga i arbetet med delning av 

kunskap? 

Intervjuperson: Nej, inte alla! 

I hela organisationen – vi jobbar så brett – men utav oss som projektledare så törs jag ju säga det. 

Men inte hela organisationen. 

Vi som jobbar som ledare och jobbar väldigt mycket med människor och kunder, vi delar med 

oss aktivt hela tiden. 
  
Intervjuaren: Om man då tänker sig den projektgruppen som är ute hos kund. Hur stor kan den 

gruppen vara? 

Intervjuperson: Det är väldigt olika, en kollega till mig – de är bara tre i sitt projekt men jag är 

väl kanske 40 i mitt projekt. 
  
Intervjuaren: Upplever du någon skillnad i antalet på hur ni utbyter och delar erfarenheter? 

Intervjuperson: Nej det är på samma sätt. Men ingen situation är sig den andra lik och det 

behöver inte vara enklare bara för att man är tre personer i projektgruppen snarare än 40 utan det 

handlar om man har en aktiv beställare och styrgrupp eller inte. 

Många kunder när de jobbar i projekt blir väldigt lätt att hävda ”jag är ju kund så ge mig service” 

och de är de svåraste att jobba mot och då spelar det ingen roll om det är 3 eller 40 utan frågorna 

blir på en helt annan nivå. 

Så att nej jag tycker inte - vi utbyter erfarenheter på samma sätt, bara det att det blir olika typer 

av frågeställningar i det man gör. 

Det blir lite lättare med mindre företag eftersom då är beställaren mer aktiv medan stora 

organisationer och stora projekt är ju tyvärr inte kunden aktiv i alla lägen. Inte inom IT tyvärr. 
  
Intervjuaren: I ditt arbete som projektledare. Hur tar du del av organisationens kunskaper i ditt 

arbete som projektledare? 

Intervjuperson: Jag lyssnar på vad andra säger när vi har våra möten och när man varit med ett 

tag känner man mycket folk så kan gå runt och kolla läget liksom. 

Vi har ju [kund till företaget] som kund – bygger deras internwebb och kundwebb och hela deras 

verksamhetssystem. Det är en jätteintressant lösning så de brukar jag gå och prata med 

kontinuerligt. 
  
[Intervjupersonen pratar om externa kunskapskällor vilket denna studie är avgränsad ifrån och 

därför inte har transkriberats] 
  
Intervjuaren: Hur mycket av kunskapsutbytet gör du på eget initiativ? 

Intervjuperson: Allt eller inget, så det är en definitionsfråga. 

Varje träff så pratar man ju liksom med sina kollegor och som jag sade så vill man ju jobba, vi 

vill ha en viss typ av människor, intresserade och vetande människor. 



73 

Man frågar och får svar, alla är ungefär likadana. ”Hur gick det med det där – ja det löste sig till 

slut” 

  
Intervjuaren: Vad är det som personligen motiverar dig till att dela dina kunskaper? 

Intervjuperson: Jag tror det är det där att man vill veta och man tycker det är kul att få höra 

andras utmaningar och andras arbete och tycker det är kul att få dela med sig av sitt eget. 

Så jag tror det handlar om vetgirighet. Nyfikenhet på hur saker fungerar, både på människor och 

andra människors utmaningar i deras vardag. 

Intervjuaren: Skulle du säga att det är samma motivation för alla medarbetare eller skiljer det 

sig? 

Intervjuperson: Nej, alla är ju olika sådär men jag tror ändå – nyfikenheten, det är en del av 

våra värdeord och så som vi har byggt och bygger företaget så väldigt väldigt många. Sen är det 

ju så att en del är mer egoistiska än andra liksom och en del är mer intresserade av att bara prata 

om sig själv än att lyssna på andra. Så är det ju. Men generellt skulle jag nog säga att det är och 

personligen är det definitivt så. Jag är väldigt intresserad och nyfiken och vill veta om 

människor. 
  
Intervjuaren: Har ni några incitament idag för att dela kunskap? 

Intervjuperson: Nej, det är ett en del av vår värdegrund igen. Så det är lite sådär att är du inte 

intresserad av att dela med dig och jobba med människor är du på fel ställe. 

Då får du ta din karriär någon annanstans. 
  
Intervjuaren: Om du hypotetiskt skulle tänka, skulle det finns några incitament som skulle 

kunna motivera dig lite extra? 

Intervjuperson: Alltså i de bästa världar så absolut men då kanske de skulle vara att man inte 

jobbar lika mycket av sin tid i projekt utan mer tid att lägga på att utveckla de egna 

projektmetodiker och modeller man jobbar efter. 

Kanske till och med dokumentera och prata mer om det man håller på med i sitt eget projekt 

faktiskt. 

En bra mix kanske skulle se ut snarare så att man jobbar 70 procent hos ute hos kund med 

projekt. 20 procent med utbildning/mentorskap och sen 10 procent med förkovring och 

erfarenhetsutbyte. 
  
Intervjuaren: Hur ser det ut idag om du skulle uppskatta det? 

Intervjuperson: Nej, men idag så jobbar man kanske 90 procent hos kund, 5 procent vardera på 

det andra. 

Men de finns ingen strategi för detta och du sa ju i de bästa av världar men nu ser ju inte 

verkligheten ut så utan man måste ju ha ett vinstdrivande företag och göra svarta siffror och då 

får man ju – och nu är ju konjunkturen sådär och då får man hålla upp lite extra. 
  
Intervjuaren: Ser du några begränsningar med delning av kunskap inom organisationen? 

Intervjuperson: Vad menar du med begränsningar? 

Intervjuaren: Några hinder eller utmaningar för att kunna utbyta och dela kunskap. 

Intervjuperson: Nej inte i den här organisationen, i så fall mer på individnivå. Men om 

individen inte vill det så har man ingen nytta av dig men då är man på fel ställe. 

I så fall är det snarare att man kanske jobbar för mycket och kanske inte har vare sig energi eller 

ork/lust att träffas just vid ett givet tillfälle. Får man prioritera familj eller kunden/sitt projekt. 
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Intervjuaren: De möten som ni har på er avdelningen, är alla 16 alltid närvarande? 

Intervjuperson: Ja i princip. 

Vi tycker det är en del utav jobbet men vi betalar ju inte för tiden men man ska ju ha kul på sin 

arbetsplats så det är alltid sociala aktiviteter som vi gör i samband med det här just för att det ska 

bli en extra morot för att faktiskt delta. 

Men när vi anställer folk och vi har alltid jobbar så – det är absolut inte tvingande för man kan 

vara sjuk eller sjuka barn eller släktingar som fyller år. Ja, det kan finnas många anledningar till 

att man inte behöver – men de allra flesta kommer varje gång och oftast beror det på sjukdom om 

man inte är med. 
  
Intervjuaren: Hur skulle delning och utbyte av kunskap kunna förbättras inom företaget? 

Intervjuperson: Ja men då är det just det att man lägger lite mer tid på mentorskap, 

nätverksbyggande, inte bara internt utan även med sitt befintliga nätverk. 

Vill lägga lite mer tid på mentorskap, nätverksbyggande. Utbildning och sådant där tycker jag, 

som projektledare och ledare, har ganska lågt värde. Utan det är mer värde ur ett nätverkstänk att 

utbyta erfarenheter. 

Utbildning för mig, att plöja böcker och artiklar - ger inte så mycket för du känner inte själen 

eller problematiken eller vad det projektet levde efter ändå. Det blir lite så med en bok också, 

men att få höra en annan människa eller kompetens berätta om vad man har gjort och vad man 

stod inför för utmaningar, det är värdefullt. Så det skulle man vilja ägna sig mer åt, men det är i 

de bästa av världar. 
  

Intervjuaren: Vilka är mentorer inom organisationen? 

Intervjuperson: Alltså vi har inget uttalat att efter tre år får man bli mentor utan det beror lite 

på. Du kan som nyexaminerad bara kört ett projekt men det råkar vara ett väldigt bra 

webbprojekt till exempel, där man byggde någon e-shop och då kan du ju vara mentor åt någon 

som jobbat tio år som projektledare men aldrig kört något sådant typ av projekt så det är ju helt 

olika frågeställningar och helt olika problem man ställs inför. 

Nej det där finns det inga gränser för utan - men man måste ju som människa vilja också i och 

med att det är ett visst ansvar men ett par år ska man nog ha liksom för att det är mycket – med 

din mentor kunna söka och dess nätverk utefter de problem som just du ställs inför och mentor 

bör ju då ha ett bra nätverk och veta mycket om åtminstone hur man kan gå vidare med ett 

specifikt problem. 
  

Intervjuaren: När tror du att det börjar bli problematiskt att ha en nära relation till alla 

medarbetare? 

Intervjuperson: Ja, alla organisationer, även sådana här mindre som vi, har ju en spridd 

kompetens men tittar man just på projektledarna så… 

Problematiskt… 

Nej, inte på personlig plan tycker jag det är det. 
  
Intervjuaren: Jag tänkte om kunskap på personligt plan vad alla sysslar med. 

Intervjuperson: Som organisation, och det här har jag läst mig till, börjar bli svårt vid 40 

personer i en organisation. Då börjar det bli jobbigt och man tappar greppet, man går från att 

vara liten där alla känner alla till där det börjar bli anonymt i organisationen hur man än försöker. 
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Nu jobbar vi i mindre enheter, som jag sa så är vi bara 16 i vår enhet. Så det här kan du faktiskt 

leva i ett stort företag, är ju faktiskt många som gör det. Man är rätt så liten i det stora hela. 

Det är klart jag inte känner alla 160 anställda, men jag känner någon som känner alla 160. Det är 

ju det lite det går ut på med mentorskap, och i en organisation bygga det nätverk och kompetens, 

så att åtminstone, som i Linkedin eller Facebook, där någon i mitt nätverk liksom gör att jag 

faktiskt känner hela organisationen. 

Det tycker jag är… 

Så är det i stora organisationer också, fast det är klart att blir man jätte jättestor, typ 70 000 

anställda då finns det ju inte en möjlighet. 

Vårt interna mål är att man ska vara runt 20 i varje grupp, annars knoppar man av så man kan 

behålla den här småskaligheten och närhet med varandra med det man håller på med inom sitt 

kompetensområde. 
 

Intervjuaren: Hur gör ni när ni utbyter och delar konfidentiell information inom företaget? 

Intervjuperson: Vi har ingen policy för det men om kunderna inte vill att vi använder deras 

namn, då får man ju tvätta den informationen när man dokumenterar den. 

Sen skriver man sekretessavtal med nästan alla kunder och de är ju på nivån att man inte får 

sprida något till någon annan där den informationen kan användas mot kunden om  det är rena 

affärshemligheter om man har en unik affärside eller sätt att arbeta på. 

Men det är inte relevant tycker jag ur ett återvinningsperspektiv för frågeställningarna inte på 

affärsnivå utan faktiskt på de vanliga problemlösningarna som man jobbar efter. 
  

Intervjuaren: och om ni får väldigt branschspecifika erfarenheter och kunskaper? 

Intervjuperson: Inte tänkt på det faktiskt. Har inte varit med om det… 

Jag har jobbat på [kund till företaget] och då får man inte säga någonting enligt de här papprena. 

Men det har ingenting med att driva projekt som projektledare att göra för ett projekt är ju i sin 

grundbenämning väldigt likt vad du än håller på med alltså. Det är någonting med ett givet mål 

som ska utföras under en bestämd/ begränsad tidsrymd till en budget som är bestämd. Sen har du 

olika innehåll där och det är ju människor du jobbar med alltid, visst är de teknik du jobbar med 

men det är hur du och dina medarbetare som är inom projektet som faktiskt är människor löser 

de problemet. Det är det man jobbar med, det är det som är projektledning. Det är ju det som är 

att leda, hur hanterar du just den förseningen liksom just organisatoriskt och med dina 

projektmedlemmar. 

Konfidentiellt, jag vet inte, det är klart skriver du under papper på att du inte får prata om vad du 

gör då är det ju så. Då får du inte göra det. 
  
Intervjuaren: Är det något speciellt med kunskapsdelning med nyanställda, delar och får de 

kunskap via nätverket med? 

Intervjuperson: Vi har inget traineeprogram eller något sådant där utan kommer det in… 

Nu har vi ganska hög, eller liksom vi har en längre arbetslivserfarenhet här så att det är det att vi 

inte tagit in en projektledare som inte drivit projekt sådär. Det har vi faktiskt inte gjort, men vi 

har tagit in människor, kompetenser, som kanske har väldigt kort tid inom projektledning och då 

försöker vi – då är det en investering som vi gör – då får du gå med mig eller någon av mina 

kollegor ett tag. 

Nej men faktiskt, vi har gjort det – vi har en tjej som vi tog in för bara två månader sen. Hon går 

med en kollega hos mig ute på [kund till företaget]. Då gör vi den investeringen för vi tar inte 
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betalt för det ute hos kunden utan vi bygger hennes kompetens och sen förhoppningsvis bygger 

vi in henne hos kunden och får fortsätta där. 

Så jag menar det är lite taskigt att säga att det inte går att utbilda sig. Att vara projektledare, de 

tror jag mer är att man måste ha en speciell läggning. Du måste ha ett speciellt intresse för 

människor och att faktiskt vara resultatinriktad utifrån – vara målinriktad i sättet du jobbar. Sen 

kan du naturligtvis lära dig en modell – kan lära dig strukturen och administrationen kring ett 

projekt liksom vad du ska göra och vad du ska tänka på. 

Men sen att faktiskt vara projektledaren det kan du inte, att interagera med människor och vara 

socialt begåvad det kan du inte läsa dig till. Det är något som du är och förädlar i ditt arbete och 

arbetsliv. Så att, kommer man in som nyanställd – om du inte har interna projekt som din 

organisation driver utan du jobbar ute hos andra kunder – då får man göra en investering. Så gör 

vi och ser på det. 
  
Intervjuaren: För att stämma av – har jag förstått det rätt det här med projekt hos kund. Den 

dokumenteringen ni gör i slutet på projekt men till kunden. Ingenting som går tillbaka 

organisationen om ni inte vill det frivilligt? 

Intervjuperson: Om du får för kunden så gör du alltid en egen paketering av det projektet för 

det är ju din del av din och din organisations utveckling och förkovran som har skett och du vill 

ju använda det ut mot marknaden för att kunna visa vad du har gjort för referens och då blir det 

en annan typ av paketering. 

Sen gör vi internt som jag sade då, vår egen dokumentation för att sprida vår erfarenhet och 

bygga nätverk och kompetens. Men det kan vara på vilken nivå som helst i och med att vi inte 

har sagt att man måste göra si eller så ännu ska jag väl tillägga. Men jag tycker åter igen, det är 

ingen, ja det är klart man glömmer bort saker så det kan finnas ett visst syfte men du utgår ändå 

från sin projektrapport och din slutrapport som du gör då och en slutrapport innehåller ju hela 

projektet fast om än i mera punktform. 
  
Intervjuaren: Sker det ofta att organisationerna säger att ni inte får göra en intern variant av det 

som ni sen har som referens? 

Intervjuperson: Ja det händer, det är rätt vanligt men då gör man den lite mer neutraliserad. Det 

som händer är att du inte kan använda den som referens då så det finns ingen anledning att göra 

något snyggt material utav det. Men internt så – internt så vette fan – jag tror inte direkt man kan 

hindra en att prata om det utan det är nog mer om det inte är [kund till företaget]. 

Är väl lite det som är fördelen med att vara mindre också, är du mindre grupp av människor kan 

du – då sprids inte informationen på samma sätt. Jag tror att det säkert är 50 procent av fallen i 

alla fall men det är inte konfidentiellt utan mer du får jättegärna prata med dina kollegor om det 

här projektet men du får inte gå till kund eller någon annan. 
  
Intervjuaren: Har du några avslutande frågor eller något du vill tillägga? 

Intervjuperson: Jag har jobbat i en annan organisation som var mer utbildningsverksamhet, 

alltså det var de som var fokus med vad man gjorde och där jobbade vi mycket mer utefter – vi 

försökte konsulta 50 procent, höll utbildning för andra 25 procent och sen förkovra oss 25 

procent. 

Förkovring är ju mycket att lyssna på andra människor så att vara med i olika forum kring 

projektledning och den typen av konferenser. Bygga nätverk och få höra andra människor och så 

vill nog många jobba men är du en ren konsultorganisation då måste du nog vara både bra tider 

eller att du är extremt vass inom just ditt område för att kunna ha den drömbilden att jobba efter. 
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Utbildningsbranschen är lite bättre marginaler och måste på ett annat sätt ha en egen förkovran 

hela tiden annars står du still då bygger du ingen mer erfarenhet heller. 
  
 

3.6 Intervju 6 
Managementkonsult - Arbetslivserfarenhet inom små och medelstora företag som projektledare  

3 år - 16 april 2013 

 

Intervjuaren: Hur skulle du beskriva din nuvarande yrkesroll? 

Intervjupersonen: Just nu så jobbar jag som konsult här på [företag] och det har jag gjort sen ett 

år tillbaka. Att vara konsult här innebär att jag är delaktig i de olika projekt som vi bedriver ute 

hos kund, ibland kan det vara längre projekt som nu har vi jobbat hos en kund sen december och 

vi kommer jobba med den här kunden resten av året men det kan också vara mindre insatser som 

bara löper under en månads tid. 

Majoriteten av de projekt som jag är med i och bedriver nu handlar om någon typ av 

effektivisering, antingen i kombination med kostnadsreducering i våra myndigheter men det kan 

också vara att en kund vill ha hjälp att ta fram en målbild. Men primärt konstandseffektivisering. 
  
Intervjuaren: Tidigare så jobbade du som projektledare? 

Intervjupersonen: Ja, då hade … jag började på ett mindre konsultföretag som jag jobbade som 

projektledare mellan 2007 till 2010 och sen jobbade jag som affärsområdeschef för myndigheter 

och vårdproduktion. 

Där hade vi – kallade vi allt för projekt men på mitt nuvarande jobb kallar vi det för uppdrag 

men egentligen är det mer projektledning här, även om jag hade just titeln projektledare på mitt 

tidigare jobb. Då var det mer – på det jobbet jobbade vi i projekt med att göra typer av 

undersökningar med allt från medarbetarundersökning parallellt med kundundersökning och sen 

en sambandsanalys de i mellan. 

Då var det alltid projekt med inslag av undersökningar men så är det inte i mitt nuvarande jobb. 

Det jobbet hade jag mellan 2007 till 2011 då. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för dig? 

Intervjupersonen: Kunskap för mig det är rätt intressant för jag har en kund nu där vi har varit 

med och byggt upp en kunskapsfunktion så det har verkligen trillat in i den frågan. 

Hos kunden har vi varit tvingade att definiera ”vad är kunskap” där vi åt ena handen har man haft 

den akademiska kunskapen och i den andra handen har man haft ”vi behöver den akademiska 

kunskapen snabbare implementerad i det riktiga livet”. 

Men kunskap för mig är nog en blandning i vad jag ser från den akademiska världen men också 

kunskap som man förvärvar i det dagliga livet skulle jag säga. Så jag har nog ganska vid 

definition av kunskap. 
  
Intervjuaren: Vad skulle du säga är kunskap för företaget? Skiljer det sig någonting? 

Intervjupersonen: Nej egentligen inte. Företaget är extremt beroende av kunskap eftersom det 

är det som vi säljer. Så vi har stora behov av att skapa strukturkapital typ som att de ligger stor – 

ett konsultföretag har egentligen inte så mycket tillgångar förutom de medarbetare som finns och 

den strukturkapital som finns förvärvat sen bakåt i tiden. 

Så att samtidigt som man kan tänka jämföra med mitt tidigare jobb som också var en 

konsultfirma – där använde vi samma kunskap och så gjorde vi om det i 10 olika projekt medan 
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här så är vi ganska noga med att vi kopierar inte lösningar som vi gjorde veckan innan utan då 

försöker vi tänka mer nytt men vi är än mer beroende av att ha dokumenterad kunskap. 

Det är mycket mer strukturerat här jämfört med mitt tidigare jobb. Här har man nog kommit 

längre – mitt förra jobb mer entreprenöriellt liksom lite mer kaos och vi växte extremt snabbt 

medan nu kanske vi inte växer lika snabbt men mer strukturellt och det tror jag är för att man har 

identifierat att man måste jobba mer med strukturkapitalet på ett systematiskt sätt. 
  
Intervjuaren: Mmm.. Skulle du säga att strukturkapitalet är kunskapen för företaget eller? 

Intervjupersonen: Alltså jag tror så här egentligen är det humankapital som är kunskapen men 

företag har förstått att vi måste göra om det till strukturkapital för att annars så lämnar kunskapen 

med konsulterna för man har ändå en viss personalomsättning. Så det är nog både och men mest 

värdefullt är såklart humankapitalet. 
  
Intervjuaren: Hur skulle du säga att ni utbyter och delar kunskap inom företaget? 

Intervjupersonen: Alltså på sätt och vis så tycker jag att vi i projekt är väldigt bra. Sen kanske 

vi är mindre bra på att dela mellan projekt. 

Att vi försöker och har olika forum, ett exempel är paneler där om man är osäker över ett 

problem eller beslut kan man kalla in en panel och då har vi kanske en timmes brainstorming 

kring det så är ju mer fritt och då kanske man kan få input mer från seniorer som har gjort det här 

i många fler år än vad jag har gjort så det är ett sätt. 

Sen använder vi också forum, vi har varannan vecka frukostseminarier där vi har en punkt på 

agendan där man ska berätta – någon får berätta om ett case eller uppdrag – så att vi har 

identifierat forum där vi sprider kunskap sen tror vi att behovet är ännu större än vad vi lyckas 

tillfredsställa. Vi lyckas nog inte tillfredställa behovet helt. 
  
Intervjuaren: De här panelerna som ni använder – är de folk inom projektet då? 

Intervjupersonen: Nej, det kan vara inom bolaget som vi använder. 

Sen så finns det också tillfällen där vi har frukostseminarier där vi bjuder in externa och det är ju 

också dela kunskap så man kan väl säga att vi har det i företagsiden och vi försöker leva efter 

den i det här fallet. Att vi delar med oss av vår kunskap både internt och extern utan sitter liksom 

inte och håller på någonting för att tjäna pengar på det utan vi har den approachen att dela med 

alla och det tror vi att vi kommer göra oss än mer framgångsrika. Så att vi hade ett 

frukostseminarier för någon månad sedan där det handlade om att dela kunskap på ett annat plan 

då. 
  
Intervjuaren: Men har ni några andra tillvägagångssätt utöver paneler och frukostseminarier? 

Intervjupersonen: Inte som jag kan komma på som skulle vara såhär – förutom i det dagliga där 

det i projekten sker mer spontant medan i frukostseminarier och paneler är det mer styrt och 

strukturerade. 

Jag skulle säga att vi jobbar i team vilket vi ofta då gör. Bolaget är organiserat så att vi har sju 

partners sen har vi seniorer och jag som konsult och i ett team så är det aldrig – i mindre uppdrag 

kan jag ha det själv men vi vill gärna att man ska jobba kanske jag och en partner jobbar 

tillsammans och på så vis har vi ett naturligt bollplank där i mellan för tanken är att strukturen är 

uppbyggt på så att vi ska jobba i team och det gör att det finns kunskapsdelning… möjligheter 

till det hela tiden. 
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Intervjuaren: Har ni formella strategier från ledningen, såsom mål och riktlinjer, när det 

kommer till delningen av kunskap? 

Intervjupersonen: Ja. Kulturen är formad så att vi alla vill hjälpa varandra att förbättras. Vi 

tävlar inte. Vi uppmanas till att inte sitta och vänta, utan att fråga. 

Så att ja så det finns annars skulle vi inte ha de här på frukostmötena skulle vi inte ha den 

punkten på agendan. 

Så ja det finns nog även om det kanske inte är helt formulerat och jag har stenkoll men det är ju 

att jag vet att man – konsulterna kan försvinna härifrån och därför blir det så viktigt att forma dig 

till strukturkapital. Det tror jag de flesta konsultföretag – jag tänker på mitt förra jobb var det 

likadant – så att det känns som att det vet vi. 
  
Intervjuaren: Hur utbyts och delas kunskap och erfarenheter som uppstått i projekt in tillbaka 

till företaget? 

Intervjupersonen: Jo men det skulle kunna vara – jag glömde nog nämna det forumet för vi har 

något som kallas för [företaget]-inside som är ett nyhetsbrev som vi skickar ut till våra kunder 

eller som vem som helst kan signa upp sig på. Det är sen ett exempel på ett forum där vi ser 

spaningar eller någon trend till exempel ”om vi har tre likartade projekt om lean eller 

offentligsektor så är de det här som vi ska göra” kanske vi skriver en artikelserie. 

Sen kan det också vara att det vi sett hos en kund blir sedan underlag till en av de här 

frukostseminarierna. Men om vi skulle ha några exakta former så skulle det vara det där 

nyhetsbrevet för där har vi en tydlig kalender så vet alla vad som går ut till vem. 

Sen vet jag inte… alltså i praktiken sker ju arbetet ute hos kund och sen har vi arbetsmöten på 

kontoret mellan varje kundbesök så där sker ju även kunskapsdelning och någon form av analys 

efter varje möte och där går vi igenom vad kunden ville och vad vi tänkte. 

Utifrån min vida definition av kunskap så tycker jag att vi bearbetar den information – om man 

nästan sätter likhetstecken med information – så bearbetar vi och förädlar det kontinuerligt hela 

tiden både hos kund på plats men också när vi kommer tillbaka. Det är det som är så bra med att 

jobba i team för det blir mycket lättare att bolla med någon. 
  
Intervjuaren: Hur ofta är det ni gör sådana? Är det varje gång ni är tillbaka på kontoret? 

Intervjupersonen: Alltså jag tänker att jag har ett uppdrag nu som jag har möten stående med 

kunden minst en gång i veckan. Så har vi på något sätt så – det är ju aldrig så att jag åker till 

kunden någon dag och sen gör jag ingenting och sen åker jag tillbaka till kunden nästa måndag. 

Så att det är ju egentligen efter varje gång så sker det någon typ av antingen mötesanteckningar 

eller förädling av information varje gång som är mer eller mindre strukturerat kan jag tänka mig. 

Här har vi inga direktiv på hur vi ska göra utan är nog olika medan jag gör nog alltid någon form 

av dokumentation även om de bara går på tio minuter så finns det sparat på vår gemensamma 

server. Det är också syftet för om jag skulle bli sjukt eller någonting så kan egentligen vem som 

helst följa upp och se liksom. Så jag skulle säga att jag tror att de flesta gör så men finns inget 

krav på att det ska vara spårbart. 
  

Intervjuaren: Hur ser avslutningen av ett projekt ut gällande kunskapshantering? 

Intervjupersonen: Alltså vi har en rutin kring avslutning på projekt, vi har både någonting som 

kallas för projektuppföljning så har vi en kundnöjdhetsuppföljning. 

Den här projektuppföljning är att vi har en kundansvarig på varje kund som ofta är partner eller 

någon mer senior som kanske har en avstämning med beställaren. Det ser kanske ut så att kunden 

har en styrgrupp och en projektgrupp men jag jobbar mer mot projektgruppen medan 
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styrgruppen jobbar mot någon partner hos oss och då kanske de har något samtal och utvärderar 

respektive konsult och hur det funkat. Sen återkopplar partnern till mig att ”ja men detta var bra 

eller mindre bra” sen följer vi upp med en webbenkät. 

Så ser liksom rutinen ut när vi avslutar projekt. Det är inte bara en rutin för att stänga boken vad 

gäller kunskap utan för relationen också men och sen så av de här webbenkäterna så gör vi 

månatliga eller kvartalsmässiga rapporter som vi också tar upp på frukostmötena så alla kan se 

och hög grad av transparens. Om någon kund skulle vara missnöjd är det inte hela – alltså det är 

ingen stor sak utan mer att vi lär av våra misstag – så vi sprider även det att vi inte försöker visa 

”oj vad bra det går” utan vi är öppna med det. 
  
Intervjuaren: Gör ni sådana här webbenkäter på alla projekt? 

Intervjupersonen: Ja det gör vi och jag satt faktiskt – var det jag började med innan du kom för 

är nämligen jag som är ansvarig för de utifrån mitt förra jobb så gjorde jag ju jättemånga 

undersökningar. 
  
Intervjuaren: Upplever du att ni uppmuntras till att dela kunskap mellan anställda? 

Intervjupersonen: Mmmm 

  
Intervjuaren: Är alla medarbetare i organisationen lika delaktiga i kunskapsdelningen? 

Intervjupersonen: Nej, jag tror det är olika. Jag tror att det är kanske dels utifrån behov. Jag 

som är ny vill lära mig allt nytt och är hungrig på kunskap. Men jag kan se att de som är äldre 

inte vill lika mycket. Dela gillar nog alla här, ligger i yrkets natur. 
  
Intervjuaren: Att ta åt sig kunskap? 

Intervjupersonen: Dela gillar nog alla här, det tror jag ligger lite i yrkets natur att många gillar 

att prata och berätta som sitt men lyhördheten att ta emot den tror jag skiljer sig. Det tror jag. 
  

Intervjuaren: Hur skulle du säga att du personligen tar del av organisationens kunskaper i ditt 

arbete? 

Intervjupersonen: Jag tar del av kunskap varje dag. Det är också de – jag sökte mig hit för jag 

visste att de var extremt duktiga här och att jag ville framförallt lära mig mycket mycket mer för 

att ha en bred bas. Det går inte en dag en dag som jag går till jobbet och inte lär mig någonting 

nytt. 

Men det är åter igen för jag ser allt som att lära mig, jag ser inte nu kan jag ny teori och nu kan 

jag implementera den hos någon kund utan jag tycker det finns jättemycket och lära. Inte minst 

av mina kollegor utan framförallt hos kund. 
  
Intervjuaren: Hur gör du då för att lära? 

Intervjupersonen: Nej jag tänker att det är ju egentligen bara vara med i så många uppdrag som 

möjligt och träffa så mycket människor som möjligt och se olika kunder i deras situationer. Det 

tror jag är grunden sen gör jag inget speciellt mer än att jag tror för att bli riktigt bra konsult, det 

vill säga att du kan mycket, så måste du tycka det är kul. 

Det tror jag är en drivkraft, att man måste vilja och vara genuint intresserad av kunden. De 

gånger jag tycker ”näe men nu tycker jag inte detta är roligt då tror jag det är dags att byta kund 

eller göra någonting annat eller nej det kanske inte var min grej på grund utav bransch. 

Min egen strategi är att se till även om det inte är jätteroligt eller jättenischat kan man ta ett ämne 

”hur man gör för att effektivisera diariehanteringen i en myndighet” det kanske inte låter så kul 



81 

men får försöka göra det bästa utav de och det är då jag lär mig och inte när jag tänker ”nu ska 

jag lära mig”. Så det är nog min egen strategi. 

Det jag gör också aktivt är att jag är noga med hur jag dokumenterar – det är inte bara för andra 

utan för min egen skull också och jag tänker att när jag väl sitter med kund så har jag fullt sjå att 

liksom vara närvarande i mötet men också att tänka på nya saker och då vill jag inte tänka på om 

”ahh var det den 17e eller den 18e som vi skulle ha mötet” utan det är liksom ser jag som en bas. 

Man ska inte dokumentera ihjäl sig utan snarare för att hitta nya lösningar eller göra annat. 
  
Intervjuaren: Hur mycket av kunskapsutbytet som du gör skulle du säga att du gör på eget 

initiativ? 

Intervjupersonen: Det är nog ganska stor del faktiskt. Framförallt tänker jag att det är kunskap 

som vi konsulter byter i mellan, där jag och någon kollega ”näe men vi måste lära oss om det 

här” så att då kanske vi lånar böcker och såhär – nej men som nu nästa söndag så ska vi träffas 

och gå igenom böckerna som vi har läst och det är ju liksom på helt eget initiativ – men det är ju 

mest för mig som person för jag vill utvecklas inom det här yrket och för att jag ska bli bättre hos 

kund. 

Jag skulle nog säga att hälften av de initiativ som jag tar är inte direkt styrda från ledningen. 
  
Intervjuaren: Gör du det ändå? 

Intervjupersonen: Ja absolut, sen är det de här andra med att skriva artiklar men ah det måste 

du göra utan det är inte så att jag måste skriva en artikel själv. 
  

Intervjuaren: Vad är det som personligen motiverar dig till att dela dina kunskaper? 

Intervjupersonen: Jag tror det är mycket att om jag ger så får jag tillbaka och att – det är väl 

också känslan av att – jag vet inte om det är därför – nej men jag tror att det kanske är lättare när 

vi är fler som inte är helt fullfjädrade i yrket och då känns det lättare att vi hjälper varandra och 

det blir trevligare kultur. 

Men alla som jobbar här är ju så extremt ambitiösa och duktiga och om man jämför med mitt 

tidigare jobb så kanske jag som var bäst eller en av de som kunde mycket men här är jag en i 

mängden bara så att de känns som att hjälpa varandra känns naturligt på ett annat sätt och det gör 

verkligen alla. På så vis är vi styrda här att vi har kulturen här som är formad att man inte kan 

köra sitt egen race utan förväntas av mig att vara öppen och lyhörd och därför tror jag att de 

personer som sökt sig hit har liksom en bas att man vill hjälpa varandra från början. Det blir 

ingen tävling för de finns inte här. På så vis tror jag att det finns väldigt mycket i kulturen och 

det är styrt från ledningen så det är klart att det kommer lite drivkrafter därifrån också. 
  
Intervjuaren: Men finns det några incitament till att motivera dig lite extra till att dela kunskap? 

Intervjupersonen: Jo vi har en utvecklingsmodell som är i fem steg tror jag där det finns – 

vägen mot att bli mer senior ligger i att dela kunskap till andra – mer kanske ansvar för hela 

team. Så där finns det incitament men ingenting i pengamått mätt. 

Sen har vi också en del i utvecklingstrappan som kallas ”[företaget]-bidrag” det vill säga bidrag 

till företaget där detta vägs in med artiklar och sådana delar som är strukturkapital. Allt detta är 

ju ett aktivt val, inte bara mäta utveckling hos kund utan att man har lagt in de här andra 

perspektiven. Med detta menar jag att det här företaget har en struktur för att sprida kunskap och 

de har tänkt mer strategiskt på de här frågorna och inte bara belönar hur mycket jag exempelvis 

fakturerar. 
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Intervjuaren: Hur ser den här modellen ut? 

Intervjupersonen: Ja det är som en matris så att man har liksom tre dimensioner där den ena 

handlar om försäljning och sen har vi konsultförmåga/expertis och sen har vi någonting längst 

ned som kallas för [företaget]-bidrag. Man kan gå från att vara junior >> konsult >> senior >> 

manager >> partner. Med det menar jag att det blir som en fyrfältstabell där det finns inslag av 

kunskapsspridning i alla delarna. 

Inom expertis ska du hålla egna frukostseminarier för att bli manager och du ska också hålla i 

något som vi kallar för utvecklingsdagar som är 4 gånger per år och för att komma till manager 

nivå ska du vara ansvarig för delar av utvecklingsdagarna. Där delar vi ju kunskap systematiskt. 

Från mitt förra jobb, där mätte vi bara försäljning och konsultförmåga för det var de som 

primerades medan här har vi då det här med att man ska bidra till strukturkapitalet. Bolaget vill 

ju styra att vi inte bara ska fokusera på fakturering och försäljning utan även de andra delarna. 

Sen finns det fördelar och nackdelar med alla modeller. Det blir lätt att man blir inboxad ”jag är 

fast i den här rutan och här är min del” men jag tycker vi använder den på ett bra sätt. 
  
Intervjuaren: Vem är det som avgör vart man ligger någonstans? 

Intervjupersonen: Det sker såhär att jag gör en skattning vad jag tycker att jag ligger och sen så 

får X-antal, säg tre eller fyra, skatta vart jag ligger. Sen har jag samtal med min chef och så går 

vi igenom ”Nej men jag resonerar såhär och de resonerar såhär” sen så kommer jag och min chef 

då överens om ”du är typ en 3a där och en 2a där” Så att så funkar den. 
  
Intervjuaren: Ser du några begränsningar för dig när det gäller delning av kunskap? 

Intervjupersonen: Nej egentligen inte, det finns ingen begränsning men ibland kanske jag 

undviker situationer – jag låter en partner som har gjort det här tio gånger, berätta om någonting, 

även fast jag själv hade en idé. 

Jag tror det är en bieffekt av styrningen och att om det är tydligt att manager är den som ska hålla 

i utvecklingsdagen då behöver inte jag ifrågasätta. 

Men jag ska inte säga att det inte alltid är så men finns situationer när jag själv har gjort ett aktivt 

val att inte bidra eller komma med nytt perspektiv. 
  
Intervjuaren: Vad skulle det kunna vara för situationer? 

Intervjupersonen: Situationer om det är något – om en senior – vi tar då exemplet 

undersökningar och då har jag jobbat med det här i fem år och det kanske inte den här senioren 

har gjort och då säger senioren ”så här och såhär gör man” men då tänker jag ”nej det gör man 

inte”. Men det finns en anledning att de är såhär framgångsrika så jag ifrågasätter inte allt bara 

för att ifråga sätta. Men jag tror också att den här modellen gör – när man har väldigt hög grad av 

tydlighet så tror jag att man kan få bieffekter för man håller sig till sitt för de är mitt 

ansvarområde. 
  
Intervjuaren: Skulle du kunna komma på några andra begränsningar? 

Intervjupersonen: Nej alltså, från andra sidan är det ingen som skulle få några repressalier – det 

är inte det som är. Nej jag har svårt att se någon begränsning direkt och framförallt finns den 

bara i så fall internt. För ute hos kund finns ingen – där måste jag ju agera så att det skulle vara 

mer i sammankomster här i bolaget när det finns väldigt många seniorer då kanske jag låter dem 

prata. 
  
Intervjuaren: Skulle det kunna förbättras inom företaget – delningen av kunskap? 



83 

Intervjupersonen: Ja men det tror jag absolut. 

Vi efterfrågar det, vi är rätt snabba på att ”nej men det här vill jag lära mig” så det känns som att 

vi kontinuerligt jobbar med förbättringsarbete kring de här frågorna och då är vi ändå bra i 

grunden om du förstår hur jag menar. 

Men vi vill bli än bättre så visst finns den potential. 
  
Intervjuaren: Skulle du kunna ge några förslag på förbättringar? 

Intervjupersonen: Vad skulle det kunna vara för förbättringar… 

Jag tror att som konsult så är man framförallt de på långa uppdrag så kan det vara rätt ensamt. 

Nu har vi ju teamen men jag tror vi är rätt bra att dela i teamen men potentialen finns för team i 

mellan och till bolaget. 

Där tror jag vi skulle kunna bli ännu bättre för jag är helt övertygad om att de finns situationer 

där vi uppfinner hjulet igen trots att vi försöker. 

Men jag tror det är i konsultyrkets natur för man är så mycket ute hos kund och har inte tid 

hemma så finns det begräsningar i hur mycket vi kan dela med varandra. 

Ett exempel som vi har förbättrat bara det att hos oss har vi inte haft stenkoll – vi är ändå så pass 

små så man borde kunna ha haft koll tidigare på vem som är inne i vilka projekt – då har vi tagit 

fram en projekttavla så man kan se tydligt också visuellt för det är en sak att de finns info på 

filservern men nu ser vi tydligt för alla vilket gör att det finns ett ”start” till att fråga ”vad gör ni 

där”. 
  
Intervjuaren: Skulle du kunna ge förslag på hur man skulle kunna dela kunskap mellan teamen? 

Intervjupersonen: Jag tror att man skulle kunna ha... alltså man skulle kunna ha forum där alla 

som jobbar med processeffektivisering säger vi skulle kunna ha en gång i kvartalet – vad har ni 

sett för spaningar och vad har ni gjort? Antingen formar man de här sittningarna eller mötena 

utifrån affärsområden så skulle man dela inom så eller så delar man efter vad man faktiskt gör 

där. 

Alltså strategiuppdrag så kan man dela de sinsemellan – det gör vi inte här och varför – så gjorde 

vi på mitt förra jobb där vi hade olika team baserat på affärsområde där de hade veckovisa 

områden som redogjorde vad som skedde inom varje område. 

Det har inte vi här utan vi har varannan vecka möten med hel bolaget men då handlar det om mer 

interna frågor så som försäljning. 

Jag tror man skulle kunna ha återkommande forum kring kunskapsdelning men att de måste vara 

riktade och ha ett tidigt syfte för annars orkar inte någon lyssna. Man skulle kunna ha teman på 

mötena där man under våren så kör man ”lean” så alla som är intresserade av lean de är där och 

leds av den som är tjänsteansvarig. 

Vi har nämligen på varje tjänsteområde en som är ansvarig som ska se till att all dokumentation 

och struktur på servern är som den ska och då skulle ju han eller hon kunna hålla i en sådan. Så 

det tror jag. 
  
Intervjuaren: Hanterar ni konfidentiell information på något särskilt sätt? 

Intervjupersonen: Nej inte mer än att, alltså vi följer ju de regler vad kunden säger. 

Ja men jag har en kund nu som inte vill att vi mejlar information utan jag får gå och hämta det på 

USB-minne sen så står det tydligt på varje dokument vem som får läsa dem och vi följer ju de 

råden. 

Sen tar vi bort information från server och har pappersförstörare inne i skrivarrummet för att bli 

av med det. 
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Sen gör inte jag mer än att jag brukar tänka på att inte ha någonting på hårddisken för vi jobbar 

mot en fristående server. Men så jobbar vi med allt, inte konfidentiell information utan alla 

information är uppbyggd så. Där får vi direktiv från ledningen för de gillar inte när vi har något 

på lokala hårddisken och det får vi höra med jämna mellanrum. 
  
Intervjuaren: Har du några avslutande frågor eller något du vill tillägga? 

Intervjupersonen: Nej, jag tror jag har sagt mitt. 
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Bilaga 4. Matris   
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