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‐ En studie om kunskapsspridning mellan projekt och till resten av organisationen 



  
SAMMANFATTNING 

 
På senare år har företag med projektbaserad organisationsstruktur ökat detta tillföljd av den 
allt hårdare  konkurrensen mellan  företag.  Företagen måste  konstant anpassa,  förnya och 
utveckla  sina  resurser och  förmågor  för att överleva. Det  finns de  som menar att vi gjort 
inträde i en ny epok där kunskap är den främsta tillgången ett företag har. Det har lett till att 
organisationer nu fokuserar på generering, användning och spridning av kunskap, så kallade 
kunskapsintensiva organisationer.  I projekt, speciellt R&D‐projekt, genereras viktig kunskap 
som kan vara avgörande för företagens framgång, vilket bidragit till att kunskapsspridandet 
fått en allt större betydelse.  
 

Syftet med  studien  är  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  vilka mekanismer  som  bidrar  till 
spridning  av  den  kunskap  som  genereras  inom  projekt  samt  att  utveckla  förståelsen  för 
kunskapsbegreppen  och  kunskapsgenererandets  betydelse  för  organisationer. Genom  att 
studera  tre  väletablerade  och  framgångsrika  företag  har  jag  besvarat  min 
problemformulering; Hur sprids kunskap mellan projekt och till resten av organisationen? De 
studerade  företagen är AstraZeneca, Ericsson och General Electric.  Studien  är  genomförd 
med  hjälp  av  kvalitativa  intervjuer  med  projektledare  för  R&D‐projekt  inom  respektive 
företag.  Den  teoretiska  referensram  jag  haft  som  utgångspunkt  bygger  på  teorier  och 
tidigare forskning kring olika aspekter, såsom motivation, facilitatorer och informations‐ och 
kommunikationsteknologi,  som  påverkar  kunskapsspridandet  i  en  organisation.  Teorierna 
beskriver alltifrån vad kunskap är till mer specifikt hur kunskap sprids mellan projekt och till 
resten av organisationen. Utifrån dessa har jag byggt en modell för hur kunskap kan spridas. 
 

Min slutsats är att det som bidrar till kunskapsspridning är att företag har en given strategi 
för  hur  detta  ska  ske,  samt  att  denna  strategi  implementeras  och  accepteras  i 
organisationens alla delar. En strategi för kunskapsspridandet som innehåller aspekter som 
motivation,  ledarnas  roll  och  informations‐  och  kommunikationsteknologier  tenderar  att 
anammas bättre. Det är inte förrän de anställda är motiverade till att sprida sin kunskap och 
den  kunskap  som  genererats  i  projekten  som  det  kan  talas  om  en  egentlig 
kunskapsspridning. Motivationen kan komma från olika håll men bör även den anpassas till 
den egna organisationen. Min studie visar att kunskap bland annat sprids mellan projekt och 
till  resten  av  organisationen  genom  dokument  som  är  tillgängliga  på  företagets  intranät. 
Dokumenten  innehåller  information  om  vad  som  åstadkommits  i  ett  projekt  och 
tillvägagångssätten  för  det  uppnådda  resultatet.  Kunskap  sprids  även  genom 
sammankomster som integrerar de anställda på olika sätt i syfte att sprida kunskap.  
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1. INLEDNING 
I  detta  inledande  kapitel  ges  en  beskrivning  av  uppsatsens  utgångspunkter  gällande  det 
problem  som  ska  undersökas  och  dess  bakgrund.  Kapitlet  inleds  med  ett  avsnitt  som 
beskriver bakgrunden till det fenomen jag valt att undersöka. Det avsnittet mynnar sedan ut 
i en specifik problemformulering och ett syfte som kommer att utgöra uppsatsens grund.  

  

1.1 Inledning och problembakgrund 
Sedan  1990‐talet  har  konkurrensen  mellan  organisationer  hårdnat  vilket  förändrat 
förutsättningarna för deras överlevnad. Den konkurrensintensiva marknaden har lett till att 
organisationerna konstant måste anpassa, förnya och utveckla sina resurser och förmågor.1 
Det finns de som hävdar att detta är en följd av ekonomins inträde i en ny epok. En epok där 
det  centrala  är  kunskapens  betydelse  för  organisationer  och  deras  framgång.2  Under 
industrialismen  bestod  organisationernas  viktigaste  tillgångar  av  fysiska  resurser med  ett 
givet värde. Idag är företagens främsta tillgång kunskap.3 Detta har skapat en enorm ökning 
av  kunskapsintensiva  organisationer.  Med  det  menas  organisationer  som  fokuserar  på 
generering, användning och spridning av kunskap.4 Kunskap blir dock  inte värdefull  förrän 
den  går  att  applicera  i  ett  sammanhang  som  gör  den  användbar.5  Därför  har 
kunskapsintensiva organisationer oftast projektbaserade strukturer, där projekt är den givna 
arbetsformen.6 Ett projekt är en enhet  i organisationen som arbetar efter ett bestämt mål 
som  ska uppnås  inom en  viss  tidsram och budget.7 Projektledare och projektmedlemmar 
med  olika  bakgrund  och  specialistkompetens  arbetar  tillsammans  i  mer  eller  mindre 
avskildhet  från andra arbetssysslor,  för att kunskap  ska genereras och det  förutbestämda 
målet nås.8 Projekt som arbetsform ger organisationer möjlighet att utveckla sin strategiska 

                                                            
1 Catherine L. Wang och Pervaiz K. Ahmed. “Dynamic capabilities: A review and research agenda.” 
International Journal of Management Reviews, vol. 9 (2007): 31‐51. 
2 David J. Teece. ”Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know‐how, and 
intangible assets.” California Management Review, vol. 40 nr. 3 (1998): 55‐79. 
3 Jonas Roth, Knowledge unplugged (Göteborg: Chamlers University of technology, 2002) 11‐12. 
4 Donald Hislop, Knowledge management in organizations (Oxford: Oxford University Press, 2005) 18‐19. 
5 Andrew C. Inkpen. “Managing Knowledge transfer in international alliances.” Thunderbird International 
Business Review, vol. 50 nr. 2 (2008): 77‐90. 
6 Jonas Söderlund och Karin Bredin, Perspektiv på HRM – nya organisationsformer, nya utmaningar (Malmö: 
Liber Ekonomi, 2005) 12‐15. 
7 Päivi Haapalainen, Learning within projects: A qualitative study of how learning contributes to knowledge 
management in inter – organizational construction projects (Vaasa: University of Vaasa, 2007) 22.  
8 Dan Kärreman och Alf Rehn, Organisation – teorier om ordning och oordning (Malmö: Liber AB, 2007), 212‐
213. 
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kompetens vilket  innebär både att  integrera befintlig kunskap och utveckla ny. På  så  sätt 
kan de utforska nya tekniska såväl som organisatoriska områden.9  

 

Research & Development projekt  (R&D‐projekt) är en  vanligt  förekommande projektform 
för organisationer som strävar efter att utveckla  innovationer som ger  långsiktig framgång. 
Dessa  projekt  är  forsknings‐  och  utvecklingsprojekt  som  ämnar  skapa  ny  kunskap  bland 
annat baserat på  tidigare utvecklad  kunskap.  Sådana projekt  kan bidra  till nya produkter 
eller tjänster som organisationen kan vara ledande med på marknaden. Det är dock extremt 
viktigt att kunskapen  som genereras  i R&D‐projekt  sprids  till både andra  liknande projekt 
och till resten av organisationen, för att på så sätt kunna generera ytterligare kunskap som 
driver organisationen fram.10 Dessutom bidrar ökad kunskap till att nya projekt inte behöver 
börja från grunden när de startar, utan kan ta lärdom av tidigare projekterfarenheter och bli 
mer effektiva.11 

 

Flertalet  böcker  och  kurser  inom  projektledning  belyser  processerna  för  projektens 
genomförande  som en av de  viktigaste aspekterna av projektarbetet och är den del  som 
utvärderas  när  projektet  avslutats.  De  utvärderingsmodeller  som  presenteras  är  oftast 
fokuserade  på  hur  projektprocessen  påverkat  projektets  resultat.12  Ett  projekts  resultat 
mäts  oftast  efter  hur  väl  projektmålet  uppnåtts  och  om  detta  gjorts  inom  den  angivna 
tidsramen och budgeten13. Det  läggs  ingen  större  vikt  kring den  kunskap  som  genererats 
inom projekt och hur den kan komma att bli användbar  för andra  i organisationen. Det är 
inte  förrän  nu  på  senare  år  som  kunskapsspridandet  fått  en  mer  betydande  roll  i 
projektarbeten och utvärderingar. 

 

Till  följd  av  att  kunskap  har  kommit  att  få  sådan  innebörd,  har  projektledarnas  roll 
förändrats. De är inte längre enbart ledare över sina projekt, utan är även ansvariga för att 
den kunskap som genereras inom projekten på ett eller annat sätt går att sprida och utnyttja 
av  resten  av  organisationen.  Det  är  därför  högst  relevant  för  projektledaren  att  förstå 

                                                            
9 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens – Perspektiv på konkurrenskraft (Malmö: Liber AB, 
2005) 56‐58. 
10 Jonas Roth. “Enabling knowledge creation: Learning from an R&D organization.” Journal of Knowledge 
Management, vol. 7 (2003): 32‐48. 
11 Sue Newell och Mike Bresnen och Linda Edelman och Harry Scarbrough och Jacky Swan. ”Sharing Knowledge 
Across Projects: Limits to ICT‐led Project Review Practices.” Management Learning, vol. 37 nr. 2 (2006): 167‐
185. 
12 Hemsida: Projektkurser, http://www.projektkurser.se/Guide/projektledning/modeller.aspx (2008‐04‐11) 
13 Bo Tonnquist, Projektledning (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2006) 252‐256. 
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betydelsen  av  kunskapsspridandet  mellan  projekt  och  till  resten  av  organisationen.14 
Kunskapsspridning möjliggör utveckling av organisationernas kompetens, ökar deras värde 
och  bidrar  till  konkurrenskraft.  Därför  har  detta  fenomen  blivit  betydelsefullt  och  fler 
organisationer  implementerar  olika  strategier  för  hur  de  tar  tillvara  på  och  sprider  den 
kunskap som finns inom organisationen.15  

 

Mitt  intresse för ämnet väcktes till  liv då  jag  insåg att det är ett relativt nytt fenomen som 
var mer eller mindre outforskat för bara ett decennium sedan. Intresset från forskarvärlden 
har blivit mer utbrett, och  idag  finns  det  forskning  inom  området  som  kan  användas  för 
vägledning inom organisationer.16 Dock återstår frågan kring om organisationerna har tagit 
till sig detta och förstått  innebörden av att sprida kunskap samt utvecklat metoder för det 
inom organisationen.  

 

1.2 Problemformulering  
Utifrån bakgrunden har denna problemformulering utvecklats; 
 
Hur sprids kunskap mellan projekt och till resten av organisationen? 
 

1.3 Syftet 
Syftet med denna uppsats är; 

• Att  skapa en ökad  förståelse  för vilka mekanismer  som bidrar  till  spridning av den 
kunskap som genereras inom projekt 

• Att utveckla förståelsen för kunskapsbegreppen  
 

1.4 Avgränsningar 
Det  krävs  avgränsningar  av  något  slag  för  att  kunna  bidra med  en djupare  undersökning 
inom den angivna och begränsade tidsramen som en uppsats av denna typ har. Därför har 
det  gjorts  två  avgränsningar  i  denna  uppsats;  jag  kommer  endast  att  fokusera  på 
projektledare  för  R&D‐projekt  samt  den  kunskap  som  finns  inom  sådana  projekt.  Dessa 
avgränsningar har gjorts utifrån resonemangen  i bakgrunden.  I R&D‐projekt genereras det 

                                                            
14 Kerstin Sahlin‐Andersson och Anders Söderholm, Beyond project management: New perspectives on the 
temporary – permanent dilemma (Malmö: Liber Ekonomi, 2002) 25‐27. 
15 Birgit Renzl. “Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge 
documentation.” Omega: The International Journal of Management Science, vol. 36 (2006): 206‐220. 
16 Christina M. MacNeil. “Line managers: facilitators of knowledge sharing in teams.” Employee Relations, vol. 
25 nr. 3 (2003): 294‐307. 
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viktig  kunskap  som  kan  ge  långsiktig  framgång,  därför  anser  jag  att  det  är  intressant  att 
undersöka hur de sprider denna kunskap så att det kan genereras ytterligare kunskap.  

  

1.5 Definition  
I  den  här  uppsatsen  kommer  ord  som  kunskapsspridande  och  spridning  av  kunskap 
användas frekvent.  I själva verket är det dubbeltydiga begreppet ”knowledge sharing” som 
jag syftar på. Det engelska begreppet betyder dels att sprida kunskap och dels att dela med 
sig av kunskap. Eftersom det inte finns en egentlig motsvarighet på svenska har jag valt att 
använda mig av begrepp som kunskapsspridande, kunskapsspridning, spridning av kunskap, 
sprida  och  dela  med  sig  av  kunskap.  Vad  jag  menar  med  dessa  uttryck  är  begreppet 
”knowledge sharing” och dess båda definitioner. 
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2. TEORETISK METOD 
Den teoretiska metoden beskriver de utgångspunkter min studie har. I detta kapitel redogör 
jag  för  den  förförståelse  och  kunskapssyn  jag  har  kring  ämnet.  Utifrån  det  gör  jag  en 
beskrivning av hur jag har valt att angripa ämnet samt med vilken metod, men framför allt 
varför  jag  valt  detta  tillvägagångssätt.  Slutligen  beskriver  jag  hur  insamlandet  av 
sekundärdata skett och vilken betydelse det har.  

 

2.1 Förförståelse 
Jag som alla andra har en föreställning om den värld jag lever i. Denna föreställning grundar 
sig bland annat på min sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter. Det är något 
som både medvetet och omedvetet färgar min uppsats. Medvetet gör den det i mitt val av 
problemformulering och  teorier, och omedvetet  i den  förförståelse  jag har om ämnet och 
den  sociala miljö detta  verkar  inom.17 Min  förförståelse påverkar min uppsats då  jag  ska 
studera ett område  inom samhällsvetenskapen. Det är omöjligt för mig att stänga av mina 
mänskliga  sidor  när  jag  ska  fungera  som  samhällsvetare  och  objektivt  studera  det  valda 
ämnet. Därför är det viktigt att vara medveten om detta för att kunna skapa en viss distans 
till mina egna intressen när jag ska utföra studien.18  

 

Min  förförståelse  kan  delas  in  efter  tre  typer;  min  allmänna,  min  teoretiska  och  den 
kunskapssyn jag har. Min allmänna förförståelse är den som grundar sig på mina personliga 
erfarenheter,  utbildning  och  min  sociala  bakgrund.  Min  teoretiska  förförståelse  är 
egentligen en förlängning av min allmänna. Den är baserad på de erfarenheter  jag hämtat 
från bland annat  läroböcker,  föreläsningar och  forskningsrapporter.19 En  förklaring av min 
kunskapssyn görs i nästa avsnitt eftersom den i sin tur innefattar en del andra begrepp.  

 

Eftersom min  förförståelse  kan  både medvetet  och  omedvetet  färga min  uppsats  är  det 
svårt för mig att peka på hur och vad som påverkar och påverkats. Det  jag kan göra är att 
redogöra  för den sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter  jag har som kan 
tänkas ha haft en inverkan på min föreställning om ämnet. Då jag studerar ett relativt nytt 
fenomen vilket kunskapsspridning är enligt  informationen  i  inledningen, anser  jag  inte att 
min  sociala  bakgrund  har  någon  större  inverkan.  Ämnet  är  tämligen  nytt  för  mig,  och 

                                                            
17 Maj‐Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägväl vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) 25‐26. 
18 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1997) 30‐31. 
19 Johansson Lindfors, 76.  
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intresset för det väcktes inte förrän nu i slutet av min pågående universitetsutbildning. Det 
var inte förrän jag började läsa managementkurserna i Företagsekonomi på avancerad nivå 
som  jag  fick  upp  ögonen  för  ämnet.  Visserligen  har  jag  en  examen  från 
Entreprenörprogrammet, men under den perioden hade jag inte skänkt någon större tanke 
åt  ämnet.  Därför  tror  jag  att  min  utbildning  delvis  har  format  min  uppfattning  kring 
kunskapsspridning. Jag tror att den största inverkan någonting har haft på min uppfattning 
om ämnet är den information jag läst mig till i den litteraturen som finns om detta fenomen.  

 

2.2 Kunskapssyn  
I förklaringen av min kunskapssyn syftar jag på det sättet jag uppfattar den verklighet jag ska 
studera och det sätt  jag ska studera den på.  I metodlitteraturen brukar två kunskapssyner 
skildras,  som  är  varandras  motsatser.  Dessa  är  den  positivistiska  och  hermeneutiska 
kunskapssynen.20 Den positivistiska uppfattningen  innebär att  jag kan och  ska  stå utanför 
etik och moral. Med det menas att min främsta (kanske enda) uppgift är att söka det som 
faktiskt ”är”, söka ”sanningen”.21 Inom den positivistiska kunskapssynen är målet att uppnå 
objektiv/säker och generaliserbar kunskap.22 Det innebär att jag måste ställa mig helt ovan 
mina egna värdepremisser och åsikter, vilket  jag  i det  tidigare avsnittet konstaterade vara 
väldigt  svårt  (näst  intill  omöjligt).23  Den  hermeneutiska  kunskapssynen  är  däremot  en 
tolkningslära som innebär en strävan efter att få en djupare förståelse för ett visst fenomen. 
Denna tolkningslära baserar sig på vissa grundantaganden som är en förutsättning för denna 
analysmetod.24 Jag måste förstå att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten”.25  

 

Om  jag ska bedöma  i vilken av dessa två fack  jag bör placeras anser  jag mig  ligga närmare 
den hermeneutiska  kunskapssynen, då  jag  inte  tror mig  kunna helt  ställa mig ovan mina 
värdepremisser och åsikter. Dessutom är mitt syfte med denna uppsats att öka förståelsen 
för ämnet snarare än att söka den absoluta ”sanningen”. Det betyder att jag kommer att ha 
ett resultat som på något sätt är subjektiv, men det kan jag inte kringgå mer än att försöka 
utestänga mina medvetna uppfattningar. 

                                                            
20 Johansson Lindfors, 10‐11.  
21 Holme och Solvang, 332‐333. 
22 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002) 24. 
23 Holme och Solvang, 332‐333.  
24 Widerberg, 25‐26. 
25 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 
Studentlitteratur, 1994) 115. 
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2.3 Angreppssätt  
Då till hur jag ska angripa det valda fenomenet. Det brukar talas om att man kan göra det på 
två sätt, deduktivt och  induktivt. Oftast är det en kombination mellan dessa två som  leder 
till att ny kunskap uppstår. Om jag skulle använda mig av det induktiva angreppssättet skulle 
det  innebära  att  jag  börjar  med  att  samla  in  empirisk  data  för  att  därefter  formulera 
hypoteser  eller  teorier.26  Det  är  ett  vanligt  angreppssätt  för  den  med  hermeneutisk 
kunskapssyn.27  Ett  deduktivt  angreppssätt  innebär  motsatsen,  att  jag  utifrån  insamlade 
teorier bildar mig en uppfattning om verkligheten. För att därefter bege mig ut  i realiteten 
och  samla  in  empiriskt material  för  att  på  så  sätt  konfrontera  den  teoretiska modell  jag 
byggt upp. För att detta ska vara möjligt måste jag bestämma vilka variabler som ska ingå i 
modellen, vilket är precis det jag har gjort.28 Eftersom mitt intresse och min uppfattning av 
ämnet bildades ur den litteratur som finns inom ämnet har jag valt att skapa mig en djupare 
teoretisk bild innan jag genomför min studie. Visserligen strider det mot inställningen kring 
att  jag med en hermeneutisk kunskapssyn bör hamna  i ett  induktivt angreppssätt. Som  jag 
tidigare  påpekade  har  jag  relativt  nyligen  fått  upp  ögonen  för  kunskapsspridning  i 
organisationer, vilket gör att jag inte bedömer mig kunna utveckla teorier. Men jag syftar till 
att öka förståelsen för, och utveckla slutsatser inom ett relativt outforskat område. Jag har 
dock  inte  tillräckligt med  kunskap  för  att  kunna  bege mig  ut  i  verkligheten  och  samla  in 
empirisk data utan någon som helst föreställning om vad jag ska söka. Därför anser jag att 
jag befinner mig någonstans mellan dessa två angreppssätt.  

 

2.4 Metodval 
När frågan kommer till vilken metod  jag ska använda mig av stöter  jag oftast på två olika  i 
metodlitteraturen, den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa metoden syftar till 
att utifrån en större mängd data redogöra för ett specifikt samband. Medan den kvalitativa 
metoden  söker  efter  fenomenets  innebörd  och  dess  karaktär.  Dessa  två  kan  givetvis 
kombineras.29 I det första fallet skulle det betyda att jag skulle undersöka kunskapsspridning 
utifrån en större mängd för att försöka finna ett samband kring hur kunskapsspridning sker. 
Eftersom mitt  syfte  är  att  öka  förståelsen  och  inte  enbart  hitta  samband,  finner  jag  den 
senare metoden mer  lämplig.  Den  ger mig  det  utrymme  jag  behöver  för  att  kunna  gå 
djupare  in  i ämnet och se ämnet ur studieobjektens perspektiv. De kan  framföra aspekter 

                                                            
26 Holme och Solvang, 50‐51. 
27 Alvesson och Sköldberg, 116.  
28 Johansson Lindfors, 55‐56. 
29 Widerberg, 15.  
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som jag inte alls haft i åtanke.30 Kvalitativa metoder visar på totalsituationen vilket innebär 
att den ger en helhetsbild som kan bidra till en ökad förståelse.31  

 

Utifrån  denna  utgångspunkt  finns  det  ett  flertal  mer  specifika  tillvägagångssätt  jag  kan 
använda  mig  av  inom  den  kvalitativa  metoden.  Det  är  framförallt  observationer  och 
intervjuer av olika slag som finns att använda sig av. Viktigt är dock att välja tillvägagångssätt 
efter den fråga jag vill få besvarad och inte gå efter tradition, vilket är vanligt. Om jag skulle 
välja  att  använda  mig  av  observationer  som  tillvägagångssätt  skulle  jag  behöva  följa 
studieobjekten under en längre tid för att kunna uppfatta hur kunskapsspridandet sker. Då 
kunskapsspridandet  inte är ett fenomen som bara sker över en dag och sedan är det över, 
skulle det vara svårt för mig att under den relativt korta tid  jag har till mitt förfogande för 
denna studie uppnå något resultat.32 Genom en  intervju kan jag fånga erfarenheter ur den 
intervjuades  vardag,  han/hon  kan  förmedla  sin  situation.33  Därför  är  intervjuer  en  mer 
lämplig metod eftersom den genom möten syftar  till att  få svar på  frågan hur det går  till. 
Under  intervjuerna kan  jag också bättre sätta mig  in  i den  intervjuades sätt att  tänka och 
utifrån  det  anpassa  frågor  efter  det  han/hon  ser  som mer  betydelsefullt.  Jag  kan  även 
anpassa mitt förhållningssätt efter situationen.34  

 

Som  med  allting  annat  har  även  den  kvalitativa  metoden  nackdelar.  På  grund  av  det 
mänskliga samspelet under intervjusituationen, hävdas det att objektiviteten påverkas. Men 
Steinar Kvale menar att  intervjuer varken är objektiva eller subjektiva, utan kärnan är den 
intersubjektiva  interaktionen. Det  innebär  att  intervjun  bygger  på  språket  som  varken  är 
”objektivt och universellt eller subjektivt och individuellt, utan intersubjektivt” som betyder 
något däremellan.35 En annan nackdel med den kvalitativa metoden är att generalisering av 
resultatet brukar  ifrågasättas. Detta då det finns svårigheter med att upprepa en kvalitativ 
intervju  eftersom  den  kan  anses  vara  unik.  Som  jag  tidigare  konstaterat  kommer  jag  att 
anpassa mig efter intervjusituationen vilket kan vara svårt för en annan att efterlikna. Det är 
även så att kvalitativa resultat maximalt kan gälla det specifika fenomen jag undersöker. Det 
innebär att mitt resultat enbart kan gälla den typen av organisationer jag valt att studera.36 
Dessutom kan jag inte generalisera resultatet på grund av den kunskapssyn jag har. Men det 
är inte heller min avsikt eftersom mitt syfte är att öka förståelsen utifrån en djupare studie 
på ett fåtal studieobjekt.   
                                                            
30 Alvesson och Sköldberg, 10.  
31 Holme och Solvang, 79.  
32 Widerberg, 16. 
33 Kvale, 70. 
34 Trost, 33‐38.  
35 Kvale, 64‐66. 
36 Alvesson och Sköldberg, 39‐40. 
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2.5 Sekundärkällor 
För att bygga den  teoretiska  referensram  jag  ska utgå  ifrån, har  jag  samlat  in  teorier och 
data från så kallade sekundärkällor. Det innebär att jag gör en datainsamling av sådant som 
andra har  insamlat och analyserat  för att utsätta de  för ytterligare analys. Problemet med 
sekundärdata är att det är svårt för mig att avgöra tillförlitligheten eftersom jag inte vet hur 
datainsamlingen  till dessa  teorier gått  till. Dessutom är de oftast  insamlade  för ett annat 
syfte  än mitt.37  Ett  annat problem  är  att  den  data  som  presenteras  i  litteraturen  kan  ha 
genomgått flera led av analyser innan jag analyserar den ytterligare en gång. För varje led av 
analys  och  bearbetning  den  genomgår  desto  svårare  är  det  att  behålla  tillförlitligheten 
eftersom analysen grundar sig på tolkarens bedömning. Ett sätt att öka tillförlitlighet är att 
använda sig av flera källor. Genom att använda flera källor ökar jag sannolikheten för att det 
som står  i  litteraturen  inte är  felaktigt.38 Därför har  jag valt att använda mig av  flera olika 
källor för att bygga min teoretiska referensram. Jag har även i den mån det gått försökt att 
referera till källor som anses beprövade och som många forskare själva refererat till. Denna 
information har jag bland annat fått genom sökningar via Google Schooler.  

 

Själva datainsamlingen är ofta en omständlig process eftersom det kan vara svårt att finna 
relevanta  källor.  Med  hjälp  av  bibliotekens  systematiska  kataloger  kan  min 
datainsamlingsprocess  förenklas. Genom Umeå Universitets  bibliotekskatalog  ALBUM  har 
jag kunnat  finna  författare,  titlar och översikter över det ämne  jag ska studera. Dessutom 
finns  resuméer  av  olika  böckers  och  artiklars  innehåll  så  även min  sållningsprocess  har 
förenklats.39  De  sök  ord  jag  använt  är;  knowledge  sharing,  knowledge,  knowledge 
management, kunskap, vad är kunskap.  Jag har även använt databaserna Business Source 
Premier och Emerald för att finna vetenskapliga artiklar. De använda sökorden på dessa två 
databaser  är;  communities  of  practice,  dynamic  capabilities,  knowledge  in  organizations, 
knowledge management,  knowledge  sharing.  Utöver  dessa metoder  har  jag  även  funnit 
litteratur och artiklar från de refereringar som gjorts i den litteratur och de artiklar som jag 
har  hittat  via  bibliotekskatalogen  och  databaserna. Detta  för  att  öka  tillförlitligheten  och 
bredden av den data jag samlat in. Jag anser att datainsamlingen av sekundärdata har skett 
utan  större  hinder.  Det  har  inte  varit  svårt  att  finna  relevanta  referenser  tack  vare  den 
systematiska bibliotekskatalogen och databaserna. Givetvis har det  ibland skett att  jag fått 
många  träffar på mina sökord, men genom rubrikerna och de resuméer som  finns har  jag 
kunnat sålla ut de mest relevanta.  

 

                                                            
37 Johansson Lindfors, 117‐118. 
38 Holme och Solvang, 131‐134. 
39 Ibid., 130‐131. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
Detta  kapitel  består  av  två  huvudteman;  vad  kunskap  är  och  hur  det  sprids  inom 
organisationer.  Den  först  delen  beskriver  vad  kunskap  är  och  i  vilka  former  den  kan 
uppenbara  sig, det görs  för att  läsaren  ska  få en bättre  förståelse  för kunskapsbegreppen 
som kommer att prägla denna uppsats. Därefter ges en beskrivning av hur kunskap sprids 
inom organisationer och de aspekter som påverkar det.  

 

3.1 Vad är kunskap? 
För att beskriva vad kunskap är måste jag börja med att definiera de närliggande begreppen 
som tillsammans skapar begreppet kunskap. Dessa begrepp är data och information.40 Med 
data menas objektiv fakta såsom ljud och bild. De data som på något sätt utgör en skillnad 
och  har  en  mening  i  något  ändamål  klassas  som  information.  Förmågan  att  använda 
information på ett sådant tillvägagångssätt att man handlar på ett kompetent sätt definieras 
som kunskap. Med andra ord innebär kunskap, kompetent användande av information och 
erfarenheter.41  Vilket  i  sin  tur  innebär  att  kunskap  är  förmågan  att  tolka  och  förstå 
information.42 I figuren nedan illustreras kopplingen mellan data, information och kunskap.  

 
Figur: Data, information och kunskap.43 
                                                            
40 Kärreman och Rehn, 16. 
41 Roth, Knowledge unplugged, 12‐13.  
42 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? – En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (Stockholm: Statens 
skolverk, 2002) 39.  
43 Chun Wai Choo, The knowing organization – How organizations use information to construct meaning, 
create knowledge, and make decisions (New York: Oxford University Press, 2005) 132. 
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Vad  som  menas  är  att  kunskap  är  en  följd  av  olika  processer  som  i  slutänden  skapar 
kunskap.  Det  börjar  med  att  människan  uppfattar  signaler,  ljud  och  andra  sensoriska 
fenomen  som  den  sedan  gör  ett  urval  kring  vad  den  vill  notera.  Dessa  noteringar 
struktureras  sedan  till  data  i  form  av  bild,  text  eller  liknande  som  observeras  av  andra 
människor. Vad  som påverkar urvalet är människans  tidigare erfarenheter av att uppfatta 
liknande signaler. I nästa steg omvandlas data till information genom att människan utifrån 
sina egna erfarenheter placerar data i ett sammanhang som skapar en betydelse för den. Då 
har  information  bildats. När  sedan människan  tror på  och  rättfärdigar  informationen  blir 
den till kunskap.44 Kunskap är något som finns inom de individer som känner till den. 45   

 

Det  finns  olika  varianter  av  kunskap.  Tydlig  kunskap,  tyst  kunskap  och  kunskap  inom 
organisationer är de kunskapstyper som är relevanta i detta sammanhang. Jag kommer i de 
kommande  avsnitten  att  beskriva  vad  dessa  tre  kunskapstyper  innebär,  för  att  öka 
förståelsen  för  de  kunskaper  som  kan  finnas  inom  en  organisation  och  på  så  sätt  förstå 
varför det kan vara viktigt att ta tillvara på dessa.  

 

3.1.1 Tydlig kunskap 

Tydlig kunskap är den mer påtagliga kunskapsformen.46 Det är den kunskapsform som ligger 
närmast det som kan förstås genom information. Tydlig kunskap är, som begreppet ger sken 
av, kunskap som går att förkroppsliga i form av kodsystem såsom språk eller objektifiering.47 
Den  tydliga kunskapen är  inte  i  regel knuten  till en  individ utan är mer  icke personifierad 
vilket också gör att den är enklare att sprida och dela med sig av.48 Några exempel på tydlig 
kunskap  är;  matematiska  formler,  kemiska  formler,  produktspecifikationer, 
marknadsanalyser, koder till programvaror, patent, prototyper för att nämna några.49  

 

3.1.2 Tyst kunskap   

Till  skillnad  från  tydlig  kunskap  är  tyst  kunskap  betydligt mer  svårdefinierad.50  Vad  som 
menas med tyst kunskap är att den är tyst i det avseendet att den är osägbar. Tyst kunskap 

                                                            
44 Choo, The knowing organization, 131‐133. 
45 Haapalainen, 30.  
46 Hislop, 18‐19. 
47 Haapalainen, 32. 
48 Hislop, 18‐19. 
49 Choo, The knowing organization, 140‐141.  
50 Haapalainen, 33. 
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är den kunskapstyp som risker att gå förlorad om den förkroppsligas genom kodsystem eller 
objektifiering.51  

Tyst kunskap är enligt Gustavssons studie baserat på ”…vår förmåga att följa 
givna  regler  i praktisk verksamhet… Den… vidarebefordras  från mästare  till 
lärling. Regler är mycket sällan explicita föreskrifter. I flertalet fall beroende 
på att de inte går att beskriva i så precisa termer. Regler som sådana är del i 
den tysta kunskapen och kan sällan särskiljas från det beteende som följer av 
dem. Vi vet i själva verket inte att det är en regel vi följer förrän vi gjort det. 
De väsentligaste regler som styr professionellt handlande trotsar varje försök 
till formalisering, men trots detta förstår vi dem”.52  

 
Exempel på tyst kunskap är; moraliska värderingar, attityder och motivation. Från det att vi 
är  små  barn  till  dess  att  vi  blir  äldre  utvecklas  vårt  moraliska  system  som  utgör  vår 
ståndpunkt  gällande  det  vi  anser  är  rätt  och  fel.  Detta moralsystem  kan  vara  svårt  att 
utrycka  och  definiera  trots  att  vi  vet  var  vi  står  i  specifika  frågor.  53  Samma  sak  gäller  i 
arbetslivet. I många yrkesgrupper kan personerna inte svara på vilken kunskap de brukar när 
de arbetar, just på grund av att de inte finner ord för det.54 Tyst kunskap är något som finns 
inom  individen vilket gör att den  inte  lika enkelt går att överföra och kan ta  lång  tid samt 
vara kostsamt om man så skulle vilja det.55  

 
Skillnaderna mellan tydlig‐ och tyst kunskap tydliggörs i figuren nedan. 

 
Figur: Modifierad, Skillnader mellan tydlig‐ och tyst kunskap.56  

                                                            
51 Anders Gustavsson, Tyst kunskap – vad är det egentligen? (Stockholm: Stockholms Universitetet, 
Pedagogiska institutionen, 1996) 5‐6.  
52 Ibid., 5.  
53 Haapalainen, 33. 
54 Gustavsson B., Vad är kunskap? 88‐89. 
55 Choo, The knowing organization, 141. 
56 Hislop, 19. 
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3.1.3 Kunskap inom organisationer  

De kunskaper som existerar inom organisationer går oftast att dela in i två grupper. Den ena 
är individuellt/grupp relaterad kunskap som består av både tydlig och tyst kunskap i form av 
expertis. Den andra gruppen är social kunskap  som mestadels består av  tyst kunskap och 
uppstår  när  individer  arbetar  i  gruppform.  Dessa  två  grupper  är  inte  samma  sak  som 
organisatorisk  kunskap.  Organisatorisk  kunskap  är  den  kunskap  som  finns  djupt  rotad  i 
organisationens  struktur  och  processer.57  Den  kunskapen  går  inte  att  härleda  till  någon 
specifik  individ  inom  organisationen,  utan  är  en  kombination  av  kunskap  som  enskilda 
individer/grupper besitter,  kunskap  som bildas när  individer  arbetar  i  grupp och  kunskap 
som  bildas  i  korrelationen  mellan  organisationen  och  resten  av  omvärlden.58  Den 
organisatoriska kunskapen gör det möjligt  för organisationen att nå dess mål, vilket också 
lett till att fler organisationer insett värdet av denna kunskap.59  

 

Det centrala med kunskaper inom organisationer är att ta till vara på dessa eftersom källan 
till  utveckling  och  förnyelse  är  förmågan  att  återanvända  existerande  kunskap  och 
information  i  nya  konstellationer.60  Kunskaperna  som  bildats  till  följd  av  diverse 
erfarenheter behöver därför på ett eller annat sätt dokumenteras och spridas till resten av 
organisationen. Detta på grund av att en del av de kunskaper som finns inom organisationen 
är personifierad, det vill säga finns inom den  individ som känner till den. Med tiden hinner 
individerna bytas ut och nya gör inträde i organisationen vilket försvårar situationen med att 
bibehålla  kunskaperna  inom  organisationen.  Det  är  därför  viktigt  att  dokumentera  och 
sprida dem,  för  att på  så  sätt minimera  risken  att  viktig  kunskap  går  förlorad.61  Så  länge 
kunskaperna inom organisationen är bundna till enskilda individer eller grupper missgynnar 
det organisationen på två sätt. Det ena är att organisationen är begränsad i sin förmåga att 
använda kunskaperna i ett vinsttillförande ändamål eller för att förbättra sina strategier. Det 
andra  är  att  chanserna  för  att  skapa  ny  kunskap  minskar  i  och  med  att 
kunskapsgenererandet  är  beroende  av  att  individerna  eller  grupperna  som  besitter  den 
sprider  och  delar med  sig  av  den  till  resten  av  organisationen.62 Det  är  trots  allt  genom 
kunskap  i  olika  former  som  organisationer  blir  konkurrenskraftiga  och  tjänar  pengar.63 

                                                            
57 Roth, Knowledge unplugged, 14‐15. 
58 Hislop, 19‐21. 
59 Choo, The knowing organization, 127. 
60 Bruce Kogut och Udo Zander. ”Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of 
technology.” Organization Science, vol. 3 nr. 3 (1992): 382‐397. 
61 Haapalainen, 53‐54. 
62 Chun Wei Choo och Nick Bontis, The strategic management of intellectual capital and organizational 
knowledge (Oxford: Oxford University Press, 2002) 11‐12. 
63 Nor Shahriza Abdul Karim och Ramlah Hussein. “Managers’ perception of information management and the 
role of information and knowledge managers: The Malaysian perspectives.” International Journal of 
Information Management, vol. 28 (2008): 114‐127.  
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Genom  att  organisationer  skapar  strategier  för  hur  de  ska  ta  tillvara på  dessa  värdefulla 
tillgångar  som  är  svåra  för  konkurrenterna  att  kopiera  blir  de mer  konkurrenskraftiga.64 
Detta är viktigt  inte minst när organisationer ska  träda  in  i nya marknader eller utöka sitt 
nuvarande  utbud  av  produkter  eller  tjänster.65  Därför  är  det  högst  relevant  för 
organisationer  att  förstå hur  kunskap  skapas och  sprids, det bidrar  till effektivisering och 
långsiktig bärkraft.66 

 

3.2 Hur sprids kunskap inom en organisation? 
Då  till  själva  huvudfrågan;  hur  sprids  denna  så  värdefulla  tillgång  som  finns  inom 
organisationer så att fler än bara de som innehar den får möjlighet att utnyttja den? Till att 
börja  med  vill  jag  poängtera  att  det  egentligen  inte  finns  ett  korrekt  eller  optimalt 
tillvägagångssätt  för  hur  kunskap  sprids.  Utan  att  det  är  individuellt  beroende  av 
organisationskulturen och vilken typ av kunskap det är som ska spridas. Detta har jag insett 
efter att ha läst ett flertal böcker och artiklar inom ämnet. Gång på gång understryks det att 
största  misstaget  organisationer  som  inte  lyckas  implementera  ett  system  för 
kunskapsspridande  gör,  är  att  de  inte  anpassar  de  teoretiska  och  praktiska 
rekommendationerna för ett lyckat kunskapsspridande system till den egna organisationens 
förutsättningar  och  kultur.  Ett  kunskapsspridande  system  är  en  organisatorisk  och 
systematisk  process  för  anskaffning,  organisering  och  spridning  av  både  tydlig  och  tyst 
kunskap som anställda inom organisationen innehar till resten av organisationen  i syfte att 
effektivisera och öka produktiviteten  av deras  arbete67. Detta  för  att  skapa  ett  värde  för 
organisationens immateriella tillgångar68.  

 

Det  finns,  enligt  Inkpen,  mekanismer  som  kan  bidra  till  kunskapsspridande  vilka 
organisationer bör betrakta. Dessa är; rotering av anställda  i syfte att sprida tyst kunskap, 
utbildningsprogram för ledarna i organisationen, besöka kunskapsgenererande miljöer inom 
organisationen,  skapa  enheter  i  organisationen  som  sköter  det  kunskapsspridande 
systemet,  involvera  ledarna  och  andra  anställda  som  värdesätter  kunskapsspridandets 
funktion  högt.  Han  hävdar  även  att  det  krävs  innovativa  system  som  främjar 
kunskapsspridande för att organisationer ska  lyckas sprida kunskap.69 Förutom detta anses 
                                                            
64 Kathleen M. Eisenhardt och Jeffrey A. Martin. ”Dynamic capablities: What are they?” Strategic Management 
Journal, vol. 21 (2000): 1105‐1121.  
65 Andrew Davies och Tim Brady. “Organizational capabilities and learning in complex product systems: 
towards repeatable solutions.” Research Policy, vol. 29 (2000): 931‐953.  
66 Wang och Ahmed, “Dynamic capabilities: A review and research agenda,” 31‐51. 
67 M.N. Ravishankar och Shan L. Pan. ”The influence of organizational identification on organizational 
knowledge management.” Omega: The International Journal of Management Science, vol. 36 (2008): 221‐234.  
68 Haapalainen, 37. 
69 Inkpen, “Managing Knowledge transfer in international alliances,” 77‐90.  



3. TEORETISK REFERENSRAM  

19 
 

det vara viktigt att ha en given strategi för hur det kunskapsspridande systemet ska fungera 
och vad som krävs av organisationer för att möjliggöra det.70  

 

3.2.1 Motivation 

Det  finns  de  inom  organisationen  som  inte  vill  dela  med  sig  av  sin  kunskap  av  olika 
anledningar. En av anledningarna är att  individen som  innehar kunskapen upplever att det 
är för kostsamt, i form av tid och energi, för honom/henne att dela med sig av sin kunskap.71 
När individer delar med sig och sprider sin kunskap i ett kunskapsspridande system förlorar 
han/hon en del av sitt eget unika värde  i organisationen. Han/hon vill att  ledarna ska  inse 
denna möda och uppoffring de gör, och få något i gengäld för den i form av individuell‐ eller 
gruppbelöning.72  Det  krävs  därför  en  organisationskultur  som  motiverar  och  främjar 
kunskapsspridande genom bland annat belöningssystem. Eftersom  ledare  i organisationen 
inte ständigt kan befinna sig där kunskap genereras och sprids måste organisationskulturen 
bidra till att de anställda själva upplever sig motiverade till att sprida kunskap.73 Det är dock 
ledarna som aktivt ska arbeta med att motivera de anställda till att dela med sig och skapa 
den önskade organisationskulturen, då ledarna i en organisation tenderar att kunna påverka 
och bidra  till  förändrade beteenden.74 Drivande  ledare som påminner om organisationens 
mål  och  skapar  en  ”vi  ska  tillsammans  övervinna  våra  konkurrenter”  bidrar  till  att  de 
anställda blir mer motiverade till att arbeta produktivt och sprida kunskap. På så sätt skapas 
en känsla av viss grupptillhörighet som är en viktig aspekt för att kunskapsspridande system 
ska  fungera.75 Det  finns  även  individer  i  organisationen  som  inte möjligtvis behöver  vara 
ledare  i ordets  rätta bemärkelse utan  är  ledare  i  form  av  att  andra  anställda  ser upp  till 
dessa. De här individerna anses vara pålitliga och legitima rådgivare som besitter någon typ 
av  expertis  och  värdefull  kunskap.  Sådana  ledare  har  minst  lika  stort  inflytande  på  de 
anställdas  motivering  och  möjligheten  att  påverka  det  kunskapsspridande  systemets 
framgång  som  yrkesledarna.76 När  anställda  är motiverade  skapas  också  en  atmosfär  av 
passion  och  engagemang  som  skapar  och  sprider  kunskap.  I  sådana  miljöer  sker 

                                                            
70 Martyn Laycock. “Collaborating to compete: achieving effective knowledge sharing in organizations.” The 
Learning Organization, vol. 12 nr. 6 (2005): 523‐538. 
71 William R. King och Peter V. Marks Jr. “Motivating knowledge sharing though a knowledge management 
system.” Omega: The International Journal of Management Science, vol. 36 (2006): 131‐146.  
72 Renzl, “Trust in management,” 206‐220. 
73 King och Marks Jr., “Motivating knowledge sharing,” 131‐146.  
74 Ravishankar och Pan, ”The influence of organizational identification,” 221‐234. 
75 Peter Marks och Peter Polak och Scott Mccoy och Dennis Galletta. ”Sharing knowledge.” Communications of 
the ACM, vol. 51 nr. 2 (2008): 60‐65. 
76 Peter A.C. Smith. “Knowledge sharing and strategic capital – The importance and identification of opinion 
leaders.” The Learning Organization, vol. 12 nr. 6 (2005): 563‐574. 
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kunskapsspridningen genom att dessa personer som delar samma passion och engagemang 
delar med sig av sin kunskap under olika sammankomster.77  

 

Tillit  har  visat  sig  ha  en  inverkan  på  kunskapsspridandet  på  fler  sätt  än  att  de  anställda 
behöver tro på organisationens mål och ledare för att de ska vilja vara med och kämpa för 
framgång. De anställda måste även uppleva att de kan lita på sina kollegor, att de är ärliga, 
kompetenta och pålitliga, och på att ledarna inte utnyttjar dem. Grupper och arbetsplatser 
med bra gruppsammanhållning och där de  inblandade känner en god relation till varandra 
tenderar att sprida mer kunskap, speciellt tyst kunskap.78  I sådana miljöer skapas debatter 
och  diskussioner  som  hjälper  till  att  sprida  kunskap.79  Diskussionerna  innebär  också 
kollektivt  samarbetande  och  problemlösande  som  frambringar  nya  perspektiv.80 
Samarbeten inom organisationen såsom projekt bidrar till att öka gemenskapen och strävan 
till  att  nå  framgång  som  i  sin  tur  främjar  kunskapsspridandet. Dock  bör  projektens mål, 
ledare  och  medarbetare  noga  väljas  ut  och  planeras  för  att  skapa  motivationen  och 
gemenskapen som krävs för att kunskap ska spridas.81   Det som bör tas  i beaktande är att 
det tar tid att skapa tillit, motivation och gemenskap vilket också kräver att organisationen 
tar sig denna tid för att kunna uppnå långsiktig framgång och effektivisering.82 

 

3.2.2 Facilitatorer  

I  nästan  alla  de  böcker  och  artiklar  jag  har  läst  inom  ämnet  betonas  ledarnas mer  eller 
mindre  avgörande  roll  för  kunskapsspridande  inom  organisationer.  Ledarna  inom 
organisationer  kan  få  rollen  som  så  kallade  facilitatorer  av  kunskap  om  de  besitter  vissa 
personspecifika egenskaper och attityd, såsom att han/hon är väl insatt i organisationen mål 
och processer samt uppfattas som pålitlig. En facilitator av kunskap underlättar och hjälper 
till med själva kunskapsspridandet. Facilitatorn ska bidra till att sprida en positiv attityd till 
kunskapsspridande system och motivera de anställda till att vilja sprida och dela med sig av 
den kunskap de  innehar. En grupp eller  individ som är rädd  för att göra misstag eller  inte 
tillåts  göra  det  kommer  sannerligen  inte  våga  öppna  upp  sig  och  dela  med  sig  av  sin 
kunskap.83  En  förutsättning  är  dock  att  facilitatorn  har  organisationens  högre  uppsatta 

                                                            
77 Etienne C. Wenger och William M. Snyder. “Communities of practice: The organizational frontier.” Harvard 
Business Review, vol. 78 (2000): 139‐145.  
78 Renzl, “Trust in management and,” 206‐220. 
79 Scott Fernie, Stuart D. Green, Stephanie J. Weller och Robert Newcombe. ”Knowledge sharing: context, 
confusion and controversy.” International Journal of Project Management, vol. 21 (2003): 177‐187. 
80 Roth, Knowledge unplugged, 58. 
81 Laycock, “Collaborating to compete,” 523‐538. 
82 Roth, Knowledge unplugged, 58‐59. 
83 MacNeil, “Line managers,” 294‐307. 
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ledares  stöd  eftersom  han/hon  förändrar  arbetsmetoderna.  Jonas  Roth  har  skapat  en 
trestegsmodell för hur facilitatorer ska gå tillväga för att sprida kunskap mellan olika projekt 
inom organisationer.84 

 

• Steg  1:  Intervjua  projektledaren  för  det  aktuella  projektet  för  att  introducera 
facilitatorn  med  projektet  så  att  han/hon  får  en  bild  av  vilka  aktiviteter 
projektledaren anser vara viktigast. Det kan även bidra till att projektledaren får ge 
uttryck  för  sådant  han/hon  redan  vet men  inte  uttalat.  Facilitatorn  kan  också  ge 
feedback till projektledaren utifrån tidigare projekterfarenheter och på så sätt sprida 
den kunskap som genererats i dem. Denna intervju ska dokumenteras. 

• Steg  2:  Alla  projektmedlemmar  för  det  aktuella  projektet  samlas  på  facilitatorns 
initiativ  för att ”brainstorma” kring vad de  fått erfara  i arbetet med projektet. Alla 
synpunkter  till  följd av detta  ska  sedan  struktureras på papper av  facilitatorn. Det 
krävs  flera  ”brainstorm”‐möten  för  att  projektmedlemmarna  ska  få möjlighet  att 
reflektera över sina erfarenheter. Facilitatorn agerar dessa fall som både sekreterare, 
ordförande och frågeställare.  

• Steg 3:  Facilitatorn anordnar någon  form av  sammanträde  för hela organisationen 
för  att  sprida  den  kunskap  som  lyckats dokumenteras  från  det  aktuella projektet. 
Dessa sammanträden kan vara seminarier eller öppna dialoger mellan  två grupper. 
Huvudsaken är att projektmedlemmarna  får dela med sig sina erfarenheter och de 
andra får ställa frågor.  

 
Genom denna modell kan organisationer sprida tydlig kunskap såväl som tyst kunskap.85 Det 
har  även  visat  sig  att  projekt  som  coachas  presterar  bättre  i  det  avseende  att  de  blir 
effektivare,  kreativare  och  får  ett  bättre  arbetsklimat.  Det  väsentliga  är  att  både 
projektledaren  och  de  övriga  projektmedlemmarna  får  individuell  coachning  om  de  så 
önskar. Detta gäller dock specifikt för R&D‐projekt.86  

 

3.2.3 Informations och kommunikationsteknologi (IKT) 

IT  funktionen  inom  organisationer  har  sedan  länge  utsatts  för  utveckling  och  förnyelse, 
vilket  Kjaergaard  och  Kautz  menar  kan  utnyttjas  för  att  implementera  ett  system  för 
kunskapsspridning.  Ett  sätt  att  förenkla  åtkomsten  och  spridningen  av  kunskap  inom 

                                                            
84 Roth, “Enabling knowledge creation,” 32‐48. 
85 Ibid. 
86 Kina Mulec och Jonas Roth. ”Action, reflection and learning – coaching in order to enhance the performance 
of drug development project management teams.” R&D Management, vol. 35 nr. 5 (2005): 483‐491. 
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organisationer  är med hjälp  av  informations‐ och  kommunikationsteknologi  (IKT). Genom 
exempelvis  intranät  kan  anställda,  oavsett  var  de  befinner  sig,  förmedla  och  erhålla 
information som kan skapa kunskap. Enligt deras undersökning såg de anställda detta som 
en del av den naturliga processen och hade därför enklare att anamma systemet och göra 
det  till  en  del  av  organisationskulturen.87  Det  förutsätter  dock  att  kunskapen  går  att 
kodifiera eller uttrycka. Dessa system är mest lämpade för spridning av tydlig kunskap. Choo 
och Bontis menar dock att organisationer kan utnyttja IKT även för att sprida tyst kunskap. 
Organisationer  bör  stödja  spridning  och  återanvändning  av  kunskap  inom  organisationen 
genom att skapa ett informationssystem som registrerar, uppdaterar och distribuerar listor 
över avslutade projekt. På så sätt vet de anställda vilka projekt  som är avslutade och kan 
vända  sig  till  projektmedlemmarna  för  att  inhämta  eventuell  kunskap  som  efterfrågas.  I 
dagsläget belönas projektledarna om de avslutar projekten inom tidsramen och inte för att 
kodifiera/dokumentera  den  kunskaps  som  genererats  på  ett  sådant  sätt  att  kommande 
projekt kan dra nytta av detta. Därför krävs det en attitydförändring.88 Dock ska det inte tas 
för givet att de anställda kommer att  ta  till  sig de  IT baserade kunskapsspridande  system 
utan  någon  som  helst  förberedelse,  utbildning  och  implementeringsstrategi.89  Det  finns 
forskning  som  visar  att  IKT  existerar  i  organisationer  för  att  underlätta  spridandet  av 
kunskap mellan projekt, men de utnyttjas  inte  i den mån de skulle kunna göras. Detta på 
grund av  att de enbart  används  för att  sprida  information  kring  vad  som åstadkommits  i 
projekten men  inget  om  hur  och  varför.  Det  saknas  också motivation  och  förståelse  för 
kunskapsspridande. Projektmedlemmarna vet inte hur de skulle formulera sina erfarenheter 
och saknar viljan att spendera tid på detta efter att projektet avslutats.90 

 

3.3 Sammanfattning 
Kunskap definieras som  förmågan att använda  information på ett sådant  tillvägagångssätt 
att  man  handlar  på  ett  kompetent  sätt.  Det  finns  olika  kunskapstyper;  tydlig,  tyst  och 
kunskap  inom  organisationer.  Tydlig  kunskap  är  den  kunskap  som  går  att  förkroppsliga 
genom  kodifiering  medan  den  tysta  kunskapen  är  betydlig  mer  abstrakt.  Den  tysta 
kunskapen  finns  inom  individer  och  är  svår  definierad,  vilket  gör  den  både  tids‐  och 
kostnadskrävande att överföra. Bägge dessa kunskapstyper  finns  inom organisationer och 
bildas ur individers/gruppers erfarenheter. Det finns dock även organisatorisk kunskap inom 
organisationer  vilket är den  kunskap  som  finns djupt  rotad  i dess  struktur och processer. 

                                                            
87 Annemette Kjaergaard och Karlheinz Kautz. ”A process model of establishing knowledge management: 
insights from a longitudinal field study.” Omega: The International Journal of Management Science, vol. 36 
(2008): 282‐297.  
88 Choo och Bontis, The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, 238. 
89 Laycock, “Collaborating to compete,” 523‐538. 
90 Sue Newell och Mike Bresnen och Linda Edelman och Harry Scarbrough och Jacky Swan. ”Sharing Knowledge 
Across Projects: Limits to ICT‐led Project Review Practices.” Management Learning, vol. 37 nr. 2 (2006): 167‐
185. 
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Den gör det möjligt  för organisationer att nå sina mål. Det är viktigt att organisationer tar 
tillvara på de kunskaper som finns inom dem eftersom kunskap är källan till utveckling och 
förnyelse. Kunskapsspridning leder till långsiktig bärkraft.  

 

Det  finns  ingen  given metod  för  hur  kunskap  ska  spridas  inom  organisationer,  utan  det 
måste anpassas efter varje enskild organisation. Det finns dock vissa aspekter att ta hänsyn 
till  vid  implementering  av  ett  kunskapsspridande  system.    De  centrala  aspekterna  är; 
motivering  av  de  anställda,  facilitatorernas  roll  samt  informations‐  och 
kommunikationsteknologins (IKT) betydelse. Ledare som aktivt arbetar med att motivera de 
anställda  till  att  dela med  sig  av  sin  kunskap  skapar  en  organisationskultur  som  främjar 
kunskapsspridandet. Då  ledarna  i en organisation tenderar att kunna påverka och bidra till 
förändrade  beteenden.  Organisationer  kan  även  utse  pålitliga  ledare  till  så  kallade 
facilitatorer  vars  främsta  uppgift  är  att  underlätta  och  hjälpa  till  med  själva 
kunskapsspridandet.  Det  kan  bland  annat  bidra  till  att  sprida  en  positiv  attityd  till 
kunskapsspridande system. Det finns en trestegsmodell som kan användas av facilitatorerna 
för  att  hjälpa  projektgrupper  att  sprida  den  kunskap  de  genererat.  Genom  IKT  kan 
organisationer förenkla åtkomsten och spridandet av kunskap. Kunskap kan dokumenteras 
och  göras  mer  tillgänglig  för  andra  i  organisationen  med  hjälp  av  sådan  teknologi. 
Informations‐ och kommunikationsteknologi som ett medel för att sprida kunskap har dock 
sina begränsningar som bör tas  i beaktande. Utifrån detta har  jag  illustrerat figuren nedan 
som visar vilka aspekter som kan bidra till kunskapsspridning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Kunskapsspridande system. 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel redogör jag för hur min studie praktiskt genomförts. Jag beskriver dels utifrån 
vilka  principer  jag  gjort  urvalet  av  studieobjekt  och  om  det  skett  några  bortfall,  dels  hur 
intervjuerna genomförts men även hur intervjumanualen utformats. Slutligen visar jag på de 
nackdelar mitt praktiska tillvägagångssätt kan innebära. Detta för att ge bild av vilka brister 
och styrkor denna studie har.  

 

4.1 Urval  
Urval kan endera göras slumpmässigt eller strategiskt. Det görs inte ofta slumpmässiga urval 
i kvalitativa metoder eftersom kvalitativa undersökningar syftar sällan till att generalisera.91 
Det  är  även  svårt  att  avgöra  hur många  som  ska  intervjuas  i  kvalitativa  undersökningar. 
Antalet påverkas bland annat av undersökningens syfte och den tid och resurser som finns 
till  förfogande.92  Utifrån  syftet  och  de  förutsättningar  jag  har,  har  jag  valt  att  intervjua 
projektledare på Ericsson, General Electric och AstraZeneca. Det är ingen slump att jag valt 
dessa  företag.  De  är  stora,  väletablerade  och  funnits  länge  på  marknaden,  och  leder 
utvecklingen  inom  sin  bransch.  Företagen  har  dessutom  en  projektbaserad  struktur  som 
enligt resonemangen i inledningen är ett framgångsrecept. I inledningen och den teoretiska 
referensramen  resoneras  det  också  kring  kunskapsspridandets  betydelse  för  långsiktig 
framgång. Därför valde jag dessa tre företag eftersom de genom åren uppnått framgång och 
det  intressanta  vore  att  undersöka  hur  de  sprider  kunskap.  Jag  valde  även medvetet  att 
intervjua  två  projektledare  från  varje  företag  vid  separata  tillfällen.  Detta  för  att  öka 
tillförlitligheten  genom  att  inte  enbart  skildra  företagens  processer  genom  en  persons 
berättelse. Dessutom anser jag att det är en stor uppgift att låta en person berätta om hur 
företagen sprider kunskap, det kan lätt hända att han/hon glömmer något. Att intervjua två 
projektledare samtidigt var inte aktuellt eftersom stämningen kan bli spänd och de båda kan 
påverka varandras svar93.  

 
 
Den första kontakten med företagen gjordes via telefon då  jag ringde för att få tillgång till 
relevanta  intervjupersoner.  Jag  blev  hänvisad  till  den  person  på  Human  Resource‐
avdelningen som ansvarade  för student‐ och  lärosätesrelationer. Efter att ha beskrivit vad 
undersökningen gällde och vad  jag önskade  fick  jag  tips på projektledare som kunde vara 
relevanta  i detta avseende. På både Ericsson och AstraZeneca valde min kontaktperson på 
HR‐avdelningen att själv kontakta de hon ansåg var relevanta för att höra efter om de hade 

                                                            
91 Holme och Solvang, 101. 
92 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997) 97‐99. 
93 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005) 46‐47. 
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tid och möjlighet till att delta i en intervju. Bara någon timme senare blev jag kontaktad av 
två projektledare  för ett  större utvecklingsprojekt på Ericsson  som  ville delta. På General 
Electric  fick  jag kontaktuppgifter till de som ansågs relevanta, vilket senare visade sig vara 
givande intervjuer.  
 

4.2 Access och bortfall 
Jag upplever  att  accessen på  Ericsson och General Electric har  varit  väldigt god.  På båda 
företagen var personerna på HR‐avdelningen tillmötesgående och hjälpte snabbt till med att 
finna relevanta projektledare som var villiga att delta  i en  intervju. Däremot var det desto 
besvärligare på AstraZeneca. Kontaktpersonen på HR‐avdelningen ville via e‐mail informeras 
om  min  undersökning  och  vad  jag  önskade  för  att  kunna  göra  en  bedömning  om 
AstraZeneca  ville delta  i min  studie. Denna bedömning dröjde  i en  vecka,  som  följdes  av 
ytterligare tre veckor för att finna relevanta personer till  intervjuerna. Det resulterade  i att 
de  enbart  kunde/ville  bidra med  en  intervjuperson  där  den  adekvata  lösningen  blev  att 
genomföra en telefonintervju. Jag upplever att det har varit svårt att komma i kontakt med 
potentiella  intervjupersoner på AstraZeneca på grund av deras ovilja att vara hjälpsamma 
och effektiva. Däremot har  jag  inte upplevt några hinder med att  få  relevant  information 
under några av intervjuerna. Alla de tillfrågade har deltagit och bidragit till undersökningens 
resultat.  
 

4.3 Intervjumanualens utformning  
Baserat på det metodval och det ämne  jag valt att undersöka  fann  jag att en  intervjumall 
bestående av teman och stödfrågor skulle ge mer information. De olika temana är baserade 
på  den  teoretiska  referensramens  uppbyggnad.  Varje  tema  har  stödfrågor  av  låg 
standardisering och strukturering grad. Detta  innebär att frågorna är av sådan karaktär att 
variationsmöjligheterna  är  stora.  Jag  är  inte  bunden  till  att  följa  frågorna  i  en  specifik 
ordning utan  jag har möjlighet  till att anpassa ordningsföljen efter den  intervjuades  svar. 
Dessutom  kan  jag  ställa  sponta  följfrågor  som  uppstår  under  intervjun.  Låg  grad  av 
standardisering  och  strukturering  gör  det möjligt  för  den  intervjuade  att  tala  fritt  kring 
ämnet och minskar risken för att jag styr svaren.94 Vilket är en viktig aspekt då jag vill få en 
förståelse  för hur kunskapsspridandet  fungerar  i organisationerna. Viktigt är att poängtera 
att  jag  vill  ha möjlighet  till  att  formulera mig  efter  situationen  för  att  skapa  ett  så  bra 
samspel mellan mig och den intervjuade som möjligt. En intervjumall av denna karaktär ger 
utrymme för det.95 Detta resulterade i intervjumanualen på nästa sida.  

 

 

                                                            
94 Trost, 19‐21. 
95 Kvale, 121‐126.  
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Figur: Intervjumanual. 

 

4.4 Intervjutillfällena  
Enligt  Jan  Trost  finns  det  för‐  och  nackdelar  med  de  flesta  platser  en  intervju  kan 
genomföras. Han menar  att  huvudsaken  är  att  den  intervjuade  själv  får möjlighet  till  att 
bestämma  var  han/hon  vill  bli  intervjuad.  Eftersom  denne  person  har  tagit  sig  tid  att  bli 
intervjuad är det minsta  jag  som  intervjuare  kan göra att  låta denne  få bestämma vilken 
plats  som  blir  bekvämast.96  Därför  valde  jag  att  låta  respondenterna  själva  bestämma 
intervjuplats, trots att det för mig  innebar en resa på 70 mil. Jag ville att de skulle välja en 
plats  som  för dem  var bekväm och  trygg. Både projektledarna  från  Ericsson och General 
Electric valde sina arbetsplatser som intervjuplats. I Ericssons fall blev det i Stockholm (Kista) 
och  för projektledarna på General Electric var det Uppsala. De hade alla bokat ett mindre 
sammanträdesrum som vi kunde hålla till i. Den adekvata lösningen i AstraZenecas fall blev, 
som  jag  tidigare  nämnt,  att  genomföra  intervjun  över  telefon. Men  även  hon  fick  själv 
möjlighet att avgöra om intervjun skulle ske per telefon eller annan vald plats.   

 

                                                            
96 Trost, 44‐45. 

Intervjumanual 

Berätta kort om företaget och din roll. 

Kunskap 

Vad är kunskap för Er? 

Vad innebär kunskap för Er?  

Kunskapsspridning 

Varför är det viktigt att sprida kunskap inom organisationen?  

Hur motiverar/motiveras Ni till att kunskapsspridande?  

Vilken roll anser Ni att Ni som ledare, och andra ledare inom 
organisationen, har i kunskapsspridandet?  

Information och kommunikations teknologi 

Vilken betydelse har information och kommunikations teknologi för 
kunskapsspridandet i Er organisation? 
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Jag började varje  intervju med att be om tillåtelse att spela  in  intervjun samt berätta kort 
om mig själv, det projekt jag involverat de i och intervjuns upplägg. Jag frågade även om de 
ville vara anonyma men ingen såg någon anledning till det. Därefter bad jag den intervjuade 
att kort berätta om företaget och sig själv för att inleda med en enklare, isbrytarfråga. Min 
förhoppning var att på så sätt få den intervjuade att slappna av och berätta om något som 
han/hon kände väl till, vilket är en bra metod för att komma igång med intervjuer.97 Det är 
viktigt att den intervjuade vet vilken situation han/hon ska medverka i för att det ska skapas 
en viss tillit mellan oss. Tilliten är nödvändig om intervjun ska fungera för oss båda. Genom 
att  den  intervjuade  känner  viss  tillit  till  mig  kan  en  kunskapsutvecklande  och 
medvetandegörande process skapas, vilket är en förutsättning för givande intervju.98 För att 
få ut så mycket som möjligt av intervjun valde jag att i förväg skicka intervjumanualen. Det 
ämne jag valt att undersöka kräver visserligen ingen större förberedelse av den intervjuade, 
men jag ville att de skulle börja tänka i dessa banor. Jag ville även att de intervjuade skulle 
uppleva  en  viss  trygghet med  att det  inte  skulle uppstå  några  obehagliga  överraskningar 
under  intervjun,  som  kunde  leda  till  att  tilliten minskade. Dessutom  var  alla  intervjuade 
intresserade av att veta mer specifikt vad det var vi skulle samtala om under intervjun.  

 

Under intervjuerna spelade jag in allt som sades med hjälp av en diktafon. Det gjorde jag av 
två anledningar, dels för att det gav mig möjlighet till att bättre följa  intervjun och dels för 
att  det  underlättar  hanteringen  och  transkriberingen  av  intervjuerna.99  Jag måste  kunna 
notera  icke‐verbala  reaktioner  och  följa  resonemangen  för  att  kunna  skapa  en  öppen 
intervju med  sponta  följdfrågor  som ger  intressant och  viktig  fakta.100  Jag  anpassade mig 
även efter de  intervjuades svar och resonemang och gick  in på de olika teman som fanns  i 
intervjumanualen efter detta. En viktig detalj under en  intervju är att kunna se på den  jag 
intervjuar  så  att  han/hon  inte  upplever  att  jag  inte  är  intresserad  och  förlorar  tilliten.101 
Nackdelen med telefonintervjun var att jag inte fick möjlighet till att hålla ögonkontakt eller 
notera icke‐verbala reaktioner. Trots det anser jag att intervjun flöt på bra, mycket tack vare 
att den intervjuade var självsäker i rösten och påläst om ämnet. Jag upplever att jag kunde 
skapa  informationsrika  och  avslappnade  intervjuer  tack  vare  diktafonen.    Alla  intervjuer 
varade  i  ca en  timme. Dock  tycktes en  intervjuad  från både Ericsson och General Electric 
vara  bättre  på  att  förklara  och  berätta. Mönstret  var  att  den  ena  intervjuade  från  varje 
företag  kunde uttrycka processerna och arbetssätten  tydligare än den andra,  trots att de 
beskrev  samma  sak.  I  Ericssons  fall  var  det  den mer  erfarne  projektledaren  som  tydligt 
beskrev  tillvägagångssätten och gav  sammanhängande  redogörelser,  samma  sak gäller de 
intervjuade projektledarna på General Electric. Enligt Steinar Kvale kan det bero på att vissa 
                                                            
97 Widerberg, 99.  
98 Holme och Solvang, 105.  
99 Trost, 53‐54. 
100 Holme och Solvang, 105.  
101 Trost, 74‐75.  
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intervjupersoner är bättre än andra på att  formulera  sig  i vissa  situationer.102  Jag  ser det 
dock inte som något problem eller försämring av resultatet, utan snarare som att jag fick lite 
besvärligare transkriberingsprocess av de intervjuerna.  

 

Att jag spelade in intervjuerna ledde till att jag enklare kunde återspegla det som hade sagts 
under  intervjuerna. Det gav mig möjlighet till att  lyssna till banden flera gånger för att öka 
tillförlitligheten i transkriberingen, eftersom vi människor har en tendens att glömma saker 
och ting. Om jag enbart hade antecknat under intervjuerna hade jag, förutom att inte kunna 
ge den intervjuade min fulla uppmärksamhet, inte heller kunnat komma ihåg allt som sades 
under  intervjun.103  Trots  anteckningar  som  kort  beskriver  de  värderingar  och  den 
informationen  som ges kan det vara  svårt att  flera dagar/veckor  senare komma  ihåg alla, 
ofta viktiga, detaljer.104 Därför anser jag att inspelning av intervjuer är en bra metod. För att 
komplettera  ljudinspelningen  valde  jag  att  även  kort  anteckna  detaljer  kring bland  annat 
kroppsspråk och centrala resonemang.  

 

4.5 Metodkritik 
Något som i denna studie går att kritisera är urvalet. Urvalet av projektledare gjordes av den 
kontaktperson  jag  gick  på HR‐avdelningen. Min  kontaktperson  på  respektive  företag  fick 
avgöra vilka jag skulle  intervjua. Det kan ses som både en för‐ och nackdel. Fördelen är att 
denna person vet bättre än jag vilka projektledare som arbetar med R&D‐projekt samt vilka 
som är mer lämpade för min studie. Hon kan även ta hjälp av kollegor om hon inte riktigt vet 
vilka som bör delta i en intervju, vilket även gjordes på Ericsson och AstraZeneca. På de två 
företagen valde min kontaktperson att  föra  frågan vidare  till en  ledare på den enhet som 
arbetar mycket med R&D‐projekt. De i sin tur utsåg lämpliga intervjupersoner. Nackdelen är 
att de valda intervjupersonerna kan ha valts ut av andra premisser än de jag angivit. De kan 
ha valts ut efter tillgänglighet, det vill säga att de var de enda som hade tid med en sådan 
uppgift. Jag ska inte vara blåögd och tro att de enbart utgått ifrån mina premisser. Givetvis 
tror  jag att tidsaspekten har haft en viss  inverkan, men då  jag  inte anser mig kunnat finna 
lämpligare  intervjupersoner på egen hand  tror  jag att dessa är passande. Vilket det även 
visade sig under intervjuerna då alla kunde berätta om hur kunskapsspridande sker på deras 
företag och ge mig intressant och relevant information.  

 

Något  som också går att kritisera är  telefonintervjun med projektledaren på AstraZeneca.  
Eftersom  jag  inte  hade  samma möjlighet,  som  de  andra  intervjuerna,  att  genomföra  en 

                                                            
102 Kvale, 135‐136. 
103 Trost, 53‐55. 
104 Holme och Solvang, 116. 
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besöksintervju och projektledaren ansåg att det inte spelade henne någon roll var intervjun 
genomfördes beslutade vi att göra det via  telefon.  Intervjuupplägget var den samma med 
denna intervju som med de andra, enda skillnaden var att jag inte kunde uppfatta kroppsliga 
signaler som kan vara viktiga. Då hon var den mest förberedda och pålästa intervjupersonen 
av dem alla anser  jag  inte att det har haft någon större negativ  inverkan. Nackdelen med 
AstraZenecas fall är däremot att jag enbart fick möjlighet att intervjua en projektledare och 
inte två som hos Ericsson och General Electric. Det kan  leda till att den bild  jag har fått av 
projektledaren är skev eller saknar viss  information, vilket är något  jag måste ha  i åtanke  i 
min slutsats.  
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5. INTERVJUER 
I detta kapitel  introduceras  resultaten av  intervjuerna. Kapitlet är  indelat  i  tre avsnitt som 
var och en presenterar vad de både projektledarna  från  respektive  företag berättat under 
intervjuerna.  Jag har valt att slå samman det som sades under båda  intervjuerna på varje 
företag  för  att minska  risken  för  upprepningar.  I  de  avseenden  då  de  två  projektledarna 
avvek  från  varandras  uppfattningar  har  det  poängterats.    Varje  avsnitt  inleds  med  en 
kortare beskrivning av företagets och de intervjuades bakgrund för att ge läsaren en kontext 
att placera processerna och  skildringarna  i.  För att  få en överblick över  företagen och de 
projektledare jag intervjuat har jag skapat ett schema som jag inleder kapitlet med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur: Schema över företagen och projektledarna. 

 

5.1 General Electric (GE) 
Edison General  Electric  Company,  som  företaget  från  början  hette,  startades  år  1890  av 
uppfinnaren Thomas Edison  som bland  annat uppfann  glödlampan. Redan de  första  åren 
hårdnade  konkurrensen  då  The  Thomson‐Houston  Company  erbjöd  liknande  produkter. 
Marknaden var  inte stor nog  för de båda  företagen vilket  ledde till att de slogs  i  ihop och 
bildade General Electric Company (GE). Sedan dess har GE vuxit sig så pass stora att de idag 
klassas som ett av världens största företag.105 GE är i framkant när det gäller forskning och 
utveckling.  I ryggsäcken har de över tusen patent och två nobelpriser.106  Idag består GE av 
sex  huvudaffärsområden;  Commercial  Finance,  Healthcare,  Industrial,  Infrastructure, 
Money, NBC Universal, som  i sin tur har olika underdivisioner. 107 Totalt har GE ca 300 000 
anställda spridda över hela världen.108 

                                                            
105 Hemsida: GE, http://www.ge.com/company/history/edison.html (2008‐04‐21) 
106 Hemsida: GE, http://www.ge.com/company/history/research.html (2008‐04‐21) 
107 Hemsida: GE, http://www.ge.com/company/businesses/index.html (2008‐04‐21) 
108 Hemsida: GE, http://www.ge.com/company/culture/people.html (2008‐04‐21) 

Företag  Projektledare

General Electric Karin Jordansson

General Electric Louise Smellie

Ericsson  Johan Strand

Ericsson  Patrick Oké

AstraZeneca Johanna Lindquist
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De  två  personer  som  jag  har  intervjuat  arbetar  båda  inom  forsknings‐  och 
utvecklingsenheten på GE Healthcare i Uppsala.  Karin Jordansson är utbildad civilingenjör i 
kemiteknik och har sedan åtta år arbetat som projektledare  inom processutveckling på GE 
Healthcare. Hon arbetar med att utveckla processer för att separera proteiner på kemisk väg 
för att framställa bioläkemedel. GE är marknadsledande inom detta då konkurrenterna valt 
att specialisera sig på specifika proteiner. Louise Smellie arbetar sedan sju år  tillbaka som 
projektledare  inom produktutvecklingen på GE Healthcare. Hon  är utbildad  civilingenjör  i 
maskinteknik.  

 

Enlig Karin Jordansson finns det tre primära kunskapstyper på GE. Det ena är kunskap som 
genereras  i  grundforskningsprojekten.  Den  kunskapen  är  i  form  av  nya  idéer  och 
innovationer som sällan direkt är genomförbara, utan kan bidra till framtida produkter. Den 
andra  kunskapstypen  är  förmågan  att  använda  befintlig  kunskap  för  att  utveckla  nya 
produkter  som  är direkt  genomförbara. Den  tredje  kunskapstypen  är  kunskap  som  redan 
finns i organisationen och dess processer, arbetssätt och medarbetare. Louise menar att det 
också finns en fjärde kunskapstyp, det är kunskap om produkterna, tekniken och kunderna. 

 

På Louise avdelning är det viktigt att ha kunskap om produkterna, tekniken och kunderna. 
Det gör att det är centralt att både  inhämta och sprida kunskap  inom detta  för att kunna 
utveckla produkter som uppfyller kundens önskemål. På Karins avdelning är det viktigt att 
sprida  kunskap  av  fler  anledningar.  Att  framställa  de  beståndsdelar  som  krävs  för  att 
tillverka bioläkemedel är ett hantverk som oftast bara ett  fåtal personer kan, ”...då är det 
otroligt viktigt att sprida det annars blir vi väldigt, väldigt sårbara…” berättar Karin. Många 
gånger är det en känsla baserad på erfarenheter hos forskaren som avgör om beståndsdelen 
är tillräcklig.  

 

En produkt går oftast genom tre olika  led  i organisationen vilket förutsätter att kunskapen 
om denna måste spridas vidare för att kunna generera en färdig produkt som håller måtten.  
Forskarna  i  led  ett  (grundforskning) måste  därför  kunna  förmedla  sina  tankegångar  och 
tillvägagångssätt  till  de  andra  medarbetarna  i  led  två  och  tre.  Forskarna  i  led  ett 
dokumenterar noggrant vilka experiment de genomfört och de tankegångar som funnits för 
att  komma  fram  till den  aktuella beståndsdelen. Den  rapporten  förs  sedan  vidare  till det 
andra  ledet  som  genomför  experimenten  i  större  skala  och  kompletterar  första  ledets 
gedigna  rapport  och  översätter  den  kunskap  forskarna  genererat  till  ett  specifikt 
produktionsrecept. De i led två (processutveckling) måste i sin tur förmedla de förändringar 
som  gjorts  och  den  kunskap  det  genererat  både  till  led  ett  och  tre.  Det  tredjeledet 
(produktionsutveckling) använder därefter produktionsreceptet för att tillverka produkten. I 
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det  här  skedet  har  rapporten  kompletterats  och  förändrats  för  att  skapa  en  tydlig  och 
korrekt  produktionsrapport.  Detta  kallar  de  på  GE  för  ”Product  development  process”. 
Louise berättar dock att det ofta brister i kommunikationen mellan avdelningarna. Det finns 
projekt  inom GE som syftar till att samla  in  information och kunskap från olika avdelningar 
för  att  utveckla  en  så  bra  produkt  som möjligt men  inte  ens  då  kommer  all  nödvändig 
kunskap med eftersom ”de har glömt bort en avdelning som skulle ha varit med, så kommer 
de på det efter halva projektets gång… när de väl kommer  in kan de säga att det här går 
inte, har ni tänkt på det här…”.  

 

Inom grundforskningen är det en tradition att dokumentera alla experiment som genomförs 
i  en  individuell  loggbok.  I denna  loggbok beskrivs  alla  experiment  in  i minsta detalj,  från 
lamptändning  till  kemikalieinnehåll,  och  dessa  ska  sedan  signeras  av  både  forskaren  och 
ytterligare  en  medarbetare  som  får  ta  del  av  informationen.  Loggböckerna  arkiveras  i 
Landsarkivet  när  de  är  fyllda.  Förutom  loggböckerna  ska  varje  forskningsprojekt  löpande 
dokumentera  de  experiment  som  görs  och  de  tillvägagångssätt  som  används.  Det  sker 
däremot  ingen  lika  kontinuerligt  noggrann  dokumentation  inom  de  andra  två  leden, 
processutveckling (där Karin arbetar) och produktutveckling (där Louise arbetar). De har en 
tradition av att muntligen sprida kunskap och i viss mån dokumentera kunskap skriftligen.  

 

Alla produktionsrapporter lagras i ett internt system, rapporterna skrivs i givna mallar. Dessa 
mallar är dock generella och kräver  ingen detaljrikedom  i beskrivningarna, utan det är upp 
till  varje  enskild  anställd  som  skriver  rapporten  att  så  noggrant  som möjligt  återspegla 
tankegångar och tillvägagångssätt. Karin berättar att ”där ska det stå precis hur man gör… 
GE  är  väldig,  väldigt måna  om  kvalitet  och  säkerhet  av  alla  slag  inom  produktion…  all 
kunskap ska egentligen finnas dokumenterad på speciella mallar och lika i speciella system”. 
När projekten  är  avslutade  skrivs en  slutrapport  som  innehåller  information om  vad  som 
gick bra respektive dåligt och hur de kan åtgärda felen samt vilka lärdomar de kan ta med till 
nästa projekt. I rapporterna görs det ofta refereringar till loggböckerna för de som vill få mer 
information  eller  bygga  vidare  på  kunskap  som  tidigare  genererats. Det  är  upp  till  varje 
enskild  anställd  att  inhämta  den  information  och  kunskap  som  genererats  i  ett  tidigare 
projekt.  Tidigare  skrevs  alla  rapporter  i  pappersform  vilket  resulterat  i  hyllmeter  med 
kunskap  som  forskarna  genererat men  som  är  svåråtkomlig.  Idag  sker  dokumentationen 
elektroniskt  som  tillgängliggör  rapporterna  för  andra  medarbetare  som  arbetar  inom 
samma område.  

 

På produktutvecklingsavdelningen har de veckovis projektmöten som de kallar för ”Pulsen”. 
Varje måndag  samlas  alla  projektledare  inom  avdelningen  för  produktutveckling  för  att 
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rapportera  hur  det  går  i  de  enskilda  projekten.  På mötena  diskuteras  vad  som  går  bra 
respektive dåligt och hur det kan  förbättras. Detta är ett  forum där projektledarna kan  ta 
hjälp  av  varandra och  sprida  sin  kunskap  för  att  förbättra  förutsättningarna  för de  andra 
projekten. Louise berättar att det är vanligt att de under Pulsen‐mötena rådfrågar varandra 
om  hur  de  ska  lösa  problem  som  uppstått.  Pulsen mötena  har  bidragit  till  så  pass  bra 
resultat att det nu  finns planer på att sprida systemet vidare till resten av organisationen. 
Det händer, men  inte ofta, att projektledare på de andra avdelningarna tar  initiativ  till att 
anordna seminarium eller möten för att informera om vad som gjorts och vilka erfarenheter 
de  fått  i  ett  specifikt  projekt.  Louise  poängterar  dock  att  kommunikationen  mellan 
avdelningarna är dålig, och det sprids  inte mycket kunskap mellan dessa vilket  leder till att 
samma misstag görs om gång på gång.  

 

De anställda som upprätthåller en kontinuerlig dokumentation belönas  inte på något sätt. 
På  GE  är  det  framförallt  viktigt  att  hålla  projektets  tidsram,  budget  och  uppnå  målen, 
kunskapsspridning kommer  i andra hand och ses som en kvalitetsaspekt. Karin och Louise 
berättar att  ledningen dock uttrycker att kvalitet  ska komma  först men  i praktiken är det 
inte så, eftersom ledningen samtidigt säger att kunden går före allt. Det uppstår en paradox, 
menar de, ”det blir egentligen tomma ord från högsta ledningen när man säger att kvalitet 
ska komma  först men  sen egentligen  inte har någon  form av belöningssystem,  följer man 
kvalitetsreglerna och då dokumenterar på rätt sätt borde det premieras högre än att man 
levererar i tid”. Detta leder även till att de få forskare som har den specifika kunskapen kring 
tillverkningen av beståndsdelarna är väl medvetna om  situationen och  inte gärna  släpper 
ifrån sig kunskap. Karin berättar att det handlar om prestige.  

 

Andra kunskapsspridande åtgärder som GE arbetar med är aktiviteter  för att ta  tillvara på 
kunskap som håller på att försvinna från organisationen. När experter inom organisationen 
börjar  närma  sig  pensionsålder  får  några  medarbetare  i  uppdrag  att  ta  tillvara  på  och 
dokumentera de erfarenheter och kunskaper denna person besitter, som Karin beskriver det 
”… pumpa de på information”. Det är ledare högre upp i hierarkin som tar initiativ till detta. 
Under flera möten får experten berätta om sina erfarenheter kring olika situationer, för att 
på  så  sätt  få  ut  den  kunskap  han/hon  besitter  men  inte  själv  vet  hur  han/hon  ska 
dokumentera  eller  sprida  den.  Gruppen  försöker  under  mötena  både  diskutera  viktiga 
erfarenheter  tillsammans  med  experten  och  dokumentera  det  som  sägs.  Även 
nyexaminerade anställda får en expert till mentor för att öka kunskapsspridandet. 

 

Högsta ledningen poängterar ofta vikten av att dokumentera kunskap och sprida den. Som 
projektledare försöker både Karin och Louise förmedla till sina projektmedlemmar att det är 
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bättre att skriva för mycket snarare än för lite i rapporterna och loggböckerna. Problemet är 
dock att det inte finns tillräckligt med tid. Trots att det finns givna instruktioner för hur saker 
och  ting  ska  dokumenteras  så  följs  de  inte  alltid  på  grund  av  att  projektmedlemmarna 
samtidigt  arbetar  med  andra  sysslor  som  har  högre  prioritet.  Därför  kan  de  inte  som 
projektledare  beordra  sina  projektmedlemmar  att  dokumentera  allt  noggrant  när  deras 
chefer  rycker  i  dem  och  det  inte  finns  tid.  Av  den  orsaken  är  det  även  viktigt  att 
projektmedlemmarnas  chefer  förmedlar  vikten  av  dokumentation,  vilket  det  sällan  göras 
eftersom det ofta  finns viktigare sysslor. Karin menar att det  finns  ledare  i organisationen 
som blivit befordrade  till  ledare eftersom de är duktiga  inom ett  specifikt område medan 
andra har blivit det för att de är bra på att leda. Ledare som blivit det till följd av bra utfört 
arbete och inte för att de är duktiga ledare tenderar att brista i dessa situationer.  

 

5.2 Ericsson 
Ericsson grundades år 1876 och hette då Telefonaktiebolaget LM Ericsson, men  idag heter 
det  enbart  Ericsson.  Ericsson  är  världsledande  inom  telekommunikationsutrustning  och 
mobila tjänster. De har över 1 000 faciliteter i mer än 140 länder och har sitt huvudkontor i 
Stockholm. 40 % av alla mobila samtal görs via deras system. Deras delorganisation, Sony 
Ericsson  Mobile  Communications,  erbjuder  ett  stort  utbud  av  mobiltelefoner, 
mobilutrustning  och  multimedia  applikationer.  Dessutom  utför  de  forskning  inom 
området.109 Ericsson har  tillsammans med ett antal andra  företag utvecklat projektmallen 
PROPS  som  kommit  att  bli  ett  framgångsrikt  koncept  som många  andra  organisationer 
använder sig av. 110 

 

Patrick Oké  som  jag  har  intervjuat  är  utbildad  ingenjör  inom  el‐  och  datateknik  och  har 
arbetat på Ericsson  i 14 år varav 11 år som projektledare.  Johan Strand som är den andra 
representanten  är  utbildad  civilingenjör  och  har  arbetat  på  Ericsson  i  drygt  tre  år.  Både 
Patrick  och  Johan  arbetar  som  projektledare  för  ett  omfattande  projekt  som  involverar 
nästan  3 000  anställda  inom  Ericsson.  Projektet  syftar  till  att  utveckla  radionätet  3Gs 
funktionalitet. Detta projekt är indelat i flera mindre delprojekt som arbetar parallellt, varav 
Johan är projektledare för ett av dessa delprojekt. Patrick är däremot projektledare för det 
projekt som har till uppgift att samla ihop, integrera och verifiera de mindre delprojekten så 
att de skapar en helhet. Det är ett arbete som pågår under en  lång period med ett  flertal 
delmål  som  ska uppnås, projektets  tidsplan  sträcker  sig över ett och ett halvt år med en 
budget  i miljard belopp. Det gör kunskapsspridande system  till en mycket central aspekt  i 
sådana här stora projekt, eftersom de olika delprojekten är på ett eller annat sätt beroende 

                                                            
109 Hemsida: Ericsson, http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/index.shtml (2008‐04‐20) 
110 Hemsida: Semcon, http://www.semcon.se/spm/company/offer_se.asp?cust (2008‐04‐20) 
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av  den  kunskap  som  genereras  i  dem  andra  delprojekten.  Den  kunskapen  är  en 
förutsättning för att de kommande delprojekten ska kunna uppnå sina mål.  

 

På  Ericsson  ser  de  kunskap  tillsammans  med  kompetens  som  grundförutsättningen  för 
lyckade produkter, innovationer och framgång. Kunskap kan vara i form av specifik kunskap 
inom  programmering,  radiologi  eller  teknik, men  det  kan  även  vara  erfarenhetsbaserat. 
Erfarenhetsbaserad kunskap är den kunskap som utvinns av olika erfarenheter som leder till 
att man får kännedom om vad som fungerar respektive vad som  inte fungerar. Med andra 
ord  innebär det att ta  lärdom av sina misstag och framgångar samt föra med sig detta och 
sprida  det  till  andra  projekt  och medarbetare  inom  organisationen.  Patrick  understryker 
dock  att  ”kunskap  är  något  som  ständigt  behöver  uppdateras  och  utvecklas  för  att 
organisationen inte ska förfalla”.  

 

Johan berättar att ”kunskap är ju makt… just kommunikation är väldigt viktigt när man ska 
sprida  kunskap…  och  det  jobbas  det  ganska mycket med”. Det  finns  de  på  Ericsson  vars 
främsta  arbetsuppgift  är  att  arbeta  med  kvalitetssäkrande  aktiviteter.  Dessa  personer 
upprättar möten som syftar till att dokumentera den kunskap som genererats i ett projekt. 
Sådana möten hålls för att de involverade ska få möjlighet till att stanna upp och reflektera 
över  vad  de  hittills  gjort  och  kommit  fram  till  i  projektet. Detta  dokumentras  och  sprids 
vidare,  av  de  personer  som  arbetar  med  kvalitetssäkrande  aktiviteter,  till  andra  i 
organisationen  som  kan  ha  användning  av  kunskapen.  Spridningen  sker  även  av  de 
projektmedlemmar  som  blir  deltagare  i  nya  projekt,  de  tar med  sig  sin  kunskap  till  de 
kommande projekten. Dessa möten kallas på Ericsson för ”Lessons learn” och är av olika slag 
och längd beroende på projektets storlek och hur mycket tid det finns till förfogande. Är det 
ett  större  projekt  krävs  det  givetvis  mer  tid  vilket  det  ofta  inte  är  ett  problem  då 
kunskapsspridning  är  en  viktig  aspekt  i  organisationen.  Det  finns  givna modeller  för  hur 
mötena  ska  utformas. Modelltypen  avgörs  efter  förfogad  tid  och  projektets  storlek.  Ett 
större projekt som uppnått en viss  fas som anses ha genererat mycket kunskap har oftast 
ett möte som varar minst en dag och involverar ett 30‐tal projektledare som representerar 
sina delprojekt.  I mindre projekt kan projektmedlemmarna delta men  i  större projekt kan 
det bli  för många personer  vilket  gör det  ineffektivt, därför har man på  Ericsson  valt  att 
enbart  involvera projektledarna när mötena gäller  större projekt. Projektledarna har dock 
egna  liknande möten med sina delprojekt  innan stormötet för att kunna representera hela 
sin grupp.  

 

Mötena inleds med en kortare presentation om vad som gjorts i projektet för att informera 
alla  deltagare.  Därefter  delas  deltagarna  in  i mindre  grupper,  antingen  baserade  på  en 



5. INTERVJUER  

36 
 

blandning av projektledare  från olika avdelningar eller avdelningsvis  för att  få djupare och 
specifikare diskussioner. Varje enskild grupp  ska  tillsammans diskutera  fram ett  antal bra 
och dåliga erfarenheter från projektet samt ge förslag på förbättringsåtgärder och utforma 
en handlingsplan  för hur de bra erfarenheterna ska kunna upprepas  i kommande projekt. 
Mötena kan liknas vid en brainstorming. Detta ska sedan presentras för de andra grupperna 
och  dokumenteras  samt  spridas  till  respektive  projekt  eller  avdelning  som  involveras  i 
handlingsplanen. Vid ett senare tillfälle anordnas ett uppföljningsmöte för att diskutera hur 
handlingsplanerna  ska  implementeras  och  vilka  som  ska  ansvara  för  detta.  Dokumentet 
lagras även  i sin senaste, uppdaterade version på  intranätet som är tillgänglig  för alla som 
arbetar på Ericsson. På  intranätet finns även  information om alla avslutade, pågående och 
kommande projekt. När projekten avslutats skrivs en slutrapport som innehåller information 
om vad som gjorts, varför det gjorts och vad som skulle ha kunnat göras bättre samt vilka 
lärdomar  som kan  tas med  till  framtida projekt. På  så  sätt kan de anställda  få  tillgång  till 
information om vilka de ska vända sig till om de vill  inhämta eller dela med sig av specifik 
kunskap. Enligt Patrick är intranätet logiskt och enkelt uppbyggt vilket gör det lätthanterligt 
för den som söker viss information.  

 

Patrick  anser  att  kunskapsspridning  på  ett  organiserat  sätt  är  och  har  under  hans  tid  på 
Ericsson  varit  en  naturlig  del  av  organisationen  eftersom  de  ständigt  strävar  efter  att 
utvecklas, förbättras och nå framgång. Det är inte direkt uttalat att de anställda ska arbeta 
med att  sprida kunskap och  involvera  sig  i Lessons  learn aktiviteter, men det behövs  inte 
menar Patrick på grund av att det ”…finns i organisationskulturen och man arbetar så”. Det 
finns faser i projekten som en erfaren projektledare kan hoppa över och ta genvägar för att 
effektivisera men Lessons learn är en så naturlig del av projektarbetet att det inte utesluts. 
Enligt  Patrick  är  den  bästa metoden  för  att motivera  sina  projektmedlemmar  att  delta  i 
kunskapsspridande  aktiviteter  att  följa  upp  de  handlingsplaner  som  utvecklats  under 
Lessons learn mötena för att visa på effekterna av att sprida kunskap och visa att det lönar 
sig.  Han  poängterar  dock  att  det  är  väldigt  sällan  han  behöver  motivera  sina 
projektmedlemmar till att sprida kunskap eftersom det upplevs som en självklarhet. Patrick 
och  Johan  anser  att  ledarna  på  Ericsson  har  en  central  roll  i  kunskapsspridandet  i  den 
bemärkelsen  att  de  kan  se  till  att  det  finns  tid  för  det,  att  det  sker  kunskapsspridande 
aktiviteter  och  uppmärksammar  vikten  av  att  sprida  kunskap. Detta  är något  som,  enligt 
dem, fungerar bra och det är sällan det saknas förståelse för sådana aktiviteter som kan ta 
tid  ifrån  andra  arbetsuppgifter,  ”den  tiden  tar  vi  oss  om  det  behövs”  säger  Johan. 
Kunskapsspridande aktiviteter har hög prioritet eftersom de anställda på Ericsson vet att det 
belönar  sig både på kortsikt och på  längre  sikt, enligt  Johan har  ”medvetenheten ökat på 
senare  år…  det  har  blivit  mer  uttalat  från  ledningsnivå  att  jobba  med  kontinuerlig 
förbättring”.   
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Det lönar sig även att dela med sig av sin kunskap, inte enbart i den bemärkelse att det leder 
till ökande framgångschanser utan de som är i framkant med att sprida kunskap kan belönas 
både ekonomiskt och med utmärkelser. Det är  relativt ovanligt att anställda  inte vill dela 
med sig eller sprida sin kunskap eftersom det är en del av arbetssättet i organisationen. De 
gånger det förekommer är det oftast bland de inhyrda konsulterna.  

 

Andra kunskapsspridande åtgärder som finns på Ericsson är mentorskap, där nya anställda 
får en expert till sin mentor som kan sprida sin kunskap. I experternas arbetsuppgifter ingår 
att de håller ett antal seminarier varje år i syfte att sprida sin kunskap. Även personer som 
ska sluta inom organisationen får under sin uppsägningstid genomgå en kunskapsspridande 
period  som  avser  till  att  ta  tillvara  på  de  kunskaper  denne  besitter.  Johan  poängterar 
avslutningsvis att ”det är  inte enbart krav på att sprida kunskap, du har ett krav på dig att 
leta  information  också  för  den  finns  där  oftast,  så  det  är  ingen  ursäkt  att  bara  sitta  och 
vänta på att bli informerad”. 

 

5.3 AstraZeneca 
AstraZeneca  är  en  följd  av  en  fusion  som  skedde  år  1999  mellan  företaget  Astra  och 
företaget  Zeneca.  Båda  dessa  företag  grundades  i  början  på  1900‐talet  och  har  en 
framgångsrik historia bakom  sig med  flertalet  innovationer.  Idag är AstraZeneca ett av de 
världsledande  läkemedelsföretagen  som  tillverkar  läkemedel  inom  hälsovårdsområdena; 
cancer,  hjärta  och  kärl,  mage  och  tarm,  infektion,  neurovetenskap,  andningsvägar  och 
inflammation.  AstraZenecas  produkter  säljs  i  fler  än  100  länder  och  de  har  17 
forskningsanläggningar världen över som enbart arbetar med forskning och utveckling inom 
området.  Deras  huvudkontor  ligger  i  London  men  forskningens  huvudkontor  finns  i 
Södertälje  utanför  Stockholm.  Sedan  fusionen  har  AstraZeneca  valt  att  fokusera  sin 
kärnverksamhet kring receptbelagda läkemedel.111  

 

Jag har intervjuat Johanna Lindquist som sedan fem år tillbaka arbetar som projektledare för 
olika forskningsprojekt på AstraZeneca. Hon är utbildad cellbiolog (även doktorerat i ämnet) 
och har arbetat på AstraZeneca i sju år. Oftast arbetar hon i projekt om 50 personer som är 
indelade  i mindre delprojekt som syftar till att  finna  läkemedel mot Alzheimers sjukdom.  I 
projekten  finns något som de kallar  för ”core‐teamet” bestående av ungefär åtta experter 
som  i  sin  tur  har  en  grupp  medarbetar  under  sig.  Dessa  team  består  av  olika 
expertiskunskap,  allt  från  biologer  till  toxikologer. Hela  projektet  om  50  personer  träffas 

                                                            
111 Hemsida: AstraZeneca, http://www.astrazeneca.se/OmOss/Vr‐historia.aspx?mid=90 och 
http://www.astrazeneca.se/OmOss/Korta‐fakta.aspx?mid=72 (2008‐05‐07) 
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ungefär en gång om året medan core‐teamet träffas veckovis. Det beror enligt Johanna på 
att möten med så många involverade ”inte skulle fungera, då blir det inga bra diskussioner”. 
Normalt  sett  varar  projekten  i  fem  år,  och  det  dröjer  ytterligare  tio  år  innan  produkten 
kommer ut på marknaden.  Johannas  enhet  forskar  fram  olika  potentiella  läkemedel  som 
efter  fem  års  testande  förs  vidare  i  processen  till  ett  nytt  projekt  som  testar  om  den 
fungerar på människor.  

 

Inom  forskningen på AstraZeneca  är  kunskap deras  ”kapital”  som  Johanna uttrycker det. 
”Det är inte materiella saker som är vårt kapital utan det är kunskap. Det vi kan och den nya 
kunskap  vi  hittar  är  vår  framgångsfaktor  i  företaget  och  inom  forskningen.  Kunskap  ger 
konkurrensfördelar  gentemot  andra  företag  inom  branschen.”  Forskningen  syftar  till  att 
generera  ny  kunskap.  Den  främsta  kunskapen  är  sådant  som  de  inte  känner  till  sedan 
tidigare  såsom  innovationer  och  uppfinningar.  När  en  ny  upptäckt  görs,  vare  sig  den  är 
liten/stor  eller  positiv/negativ, måste  den  spridas  till  resten  av  organisationen  eftersom 
resultatet kan påverka de andras dagliga arbete. Därför är det viktigt att kunskapsspridning 
sker snabbt inom AstraZeneca. Det finns också kunskap som grundar sig på erfarenhet som 
experter besitter. Inom alla nivåer i organisationen finns det mentorer (experter) vars syfte 
är att sprida sin kunskap. På AstraZeneca har de ett utpräglat mentorskap och en utvecklad 
mall för hur mentorskapen ska fungera. Alla inom organisationen kan ansöka om en mentor. 
En  mentor  ska  bland  annat  deltaga  och  anordna  seminarier,  föreläsningar  eller  andra 
kunskapsspridande aktiviteter.   

 

Johanna berättar att det vanligaste tillvägagångssättet för att sprida kunskap mellan projekt 
och  till resten av organisationen är genom e‐mail och det  interna  intranätet.  I det  interna 
intranätet  finns så kallade ”I‐rooms” där  information om de olika projekten  finns samlade 
och tillgängliga för de som är intresserade. I dessa I‐rooms lagras de senaste resultaten från 
projekten  som  är  indelade  i  olika  accessnivåer  beroende  på  vilka  som  bör  få  tillgång  till 
informationen.  På  det  sättet  kan många  inom  AstraZeneca  få  tillgång  till  viktig  kunskap 
samtidigt och  snabbt.  Inom  forskningen  sker  samarbeten med kollegor  runt om  i världen 
vilket gör e‐mail och  intranätet till en bra kommunikationskanal då det kan finnas stor tids 
skillnad  mellan  de  olika  länderna.  Genom  e‐mail  och  intranätet  kan  medarbetarna  på 
AstraZeneca även be om och ge feedback till varandra. Johanna får dagligen mellan 50 – 100 
e‐mail och berättar att det ibland kan vara svårt att hinna läsa och ta till sig all information 
och kunskap. Därför menar hon att det är viktigt att lära känna sina kollegor bra för att veta 
vem man ska vända sig till i specifika situationer. Bättre kännedom om kollegorna gör också 
att de bättre vet hur e‐mailen ska utformas efter varje medarbetares önskemål  för att de 
ska hinna läsa dem. En del vill ha korta och koncisa e‐mail där det centrala i dem på ett eller 
annat sätt är utmärkande, medan andra efterfrågar mer detaljrikedom i löpande text. Andra 
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kanske till och med föredrar att bli uppringda. ”Vi har kommit till en sådan kultur där man 
inte skriver långa mail… vi har lärt oss att använda ett språk som möjliggör att vi kan lätt få 
information snabbt”.   

 

När ett projekt ska avslutas eller inför en avstämningspunkt i längre projekt skrivs rapporter 
som också  lagras elektroniskt.  I dessa rapporter presenteras resultaten och metoderna för 
att  uppnå  resultaten.  Utöver  rapporterna  skrivs  det  dagligen  loggböcker  över  de  olika 
laborationerna.  Loggböckerna  är  detaljrika  kring  allt  som  sker  i  laborationssalarna  samt 
experimenten  och  informationen  måste  delas  med  till  och  signeras  av  en  annan 
medarbetare. På så sätt dokumenteras kunskap och kan även användas vid senare tillfällen 
och för andra syften av andra på företaget. Loggböckerna kan både vara elektroniska och  i 
pappersformat.  

 

Utöver detta sker även kunskapsspridning genom informella möten som syftar till att sprida 
den  kunskap  som  genererats.  Mötena  varierar  både  i  tidslängd,  antal  involverade  och 
tidsintervall. Mötena kan både vara  för olika projektmedlemmar men också  för alla  i hela 
organisationen, beroende på vad det är som ska spridas. Dessutom bjuder de in experter för 
att  låta de göra uttalanden och sprida deras kunskap. De Power Point presentationer som 
används vid dessa möten innehåller ofta viktigt information och kunskap, därför lagras de i 
respektive projekts I‐room. När ett projekt eller delprojekt ska lämnas över till nästa enhet 
lämnas  den  kunskap  som  genererats  över  i  dels  rapportform,  dels  sker  ett möte  för  att 
informera  den  nya  projektgruppen  och  dels  samarbetar  de  under  en  period  för  att 
kunskapen  ska  överföras  och  inte  förloras  mellan  de  två  projekten.  Oftast  följer 
projektledaren med och blir en medlem i det nya core‐ teamet under en period.  

 

Johanna  berättar  att  inom  forskningen  behöver  inte  medarbetarna  eller 
projektmedlemmarna motiveras till att sprida kunskap eftersom ”de har ett genuint intresse 
för  forskning och därför själva söker kunskap”. Ledningen har konkret uttalat vikten av att 
aktivt delta  i kunskapsspridande aktiviteter och dela med sig av den kunskap man besitter. 
Kunskapsspridning  sker  även  inofficiellt  eftersom  medarbetarna  på  AstraZeneca 
kommunicerar mycket med varandra och intresserar sig för att dela med sig av sin kunskap. 
Det finns  inga specifika roller  ledarna antar  i syfte att sprida kunskap. Johanna tror att det 
kan bero på att ledarna inom organisationen är öppna med kunskapsspridning. ”Kunskap är 
motivation och inte makt därför är det bra att dela med sig”.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel kommer jag att länka ihop den teoretiska referensramen och intervjuerna i en 
analys för att öka förståelsen för kunskapsspridning  inom organisationer. Analysen har  jag 
valt  att  dela  upp  enligt  samma  princip  som  i  den  teoretiska  referensramen  och 
intervjumanualen,  det  vill  säga  ”vad  är  kunskap?”,  ”Hur  sprids  kunskap  inom  en 
organisation?”,  ”motivation”,  ”facilitatorer”  och  ”informations‐  och 
kommunikationsteknologi”. Dessa delar kommer att bilda varsitt avsnitt.  

 

6.1 Vad är kunskap? 
Teoretiskt  bygger  kunskap  på  att  människor  utifrån  sina  erfarenheter  placerar  data 
(exempelvis bild och text) i ett sammanhang som skapar en betydelse för den och på så sätt 
bildar  information.  Informationen  i sin tur blir till kunskap först när människan tror på och 
rättfärdigar informationen.112 Kunskap finns  i olika former bland annat som tydlig kunskap, 
tyst kunskap och kunskap inom organisationer. Den tydliga kunskapen går att förkroppsliga i 
kodsystem som språk eller objektifiering113 och är oftast inte knuten till en individ114, medan 
den tysta kunskapen riskerar att gå förlorad om den förkroppsligas115 och är oftast bunden 
till  en  individ116.  Det  gör  att  den  tydliga  kunskapen  är  enklare  att  sprida  än  den  tysta 
kunskapen.117  

 

I organisationer  finns både  tydlig och  tyst kunskap, som är  relaterade  till  individerna eller 
grupperna inom organisationen. Det finns även kunskap som uppstår när individer arbetar i 
grupp  och  den  kunskapen  består mestadels  av  tyst  kunskap. Dessutom  finns  något  som 
heter organisatorisk  kunskap  inom organisationer,  vilket är den  kunskap  som  finns  i dess 
struktur  och  processer.118  Den  går  inte  att  härleda  till  någon  enskild  individ119 men  den 
möjliggör  för organisationer att uppnå sina mål120. Förmågan att återanvända existerande 
kunskap och information i nya konstellationer är källan till utveckling och förnyelse.121  

 

                                                            
112 Choo, The knowing organization, 131‐133.  
113 Haapalainen, 32. 
114 Hislop, 18‐19. 
115 Gustavsson B., Vad är kunskap? 5‐6.  
116 Choo, The knowing organization, 141. 
117 Hislop, 19. 
118 Roth, Knowledge unplugged, 14‐15.  
119 Hislop, 19‐21. 
120 Choo, The knowing organization, 127.  
121 Kogut och Zander, ”Knowledge of the firm,” 382‐397. 
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På  alla  de  tre  företagen  som  studien  innefattar  beskriver  de  kunskap  som 
grundförutsättningen för innovationer och framgång. En kunskapstyp som återkommer hos 
företagen  är  erfarenhetsbaserad  kunskap. Det  är  sådan  kunskap  som  skapats  till  följd  av 
erfarenheter  vilket  experter  besitter.  På General  Electric  och  Ericsson  beskriver  de  också 
kunskap  i  form  av  kännedom  om  produkterna  och  tekniken.  Det  råder  dock 
meningsskiljaktigheter på General Electric kring vilka kunskapstyper det finns. Karin ser tre 
kunskapstyper; kunskap  som kan bidra  till  framtida produkter, kunskap  som  förmågan att 
använda  befintlig  kunskap  för  att  utveckla  nya,  direkt  genomförbara  produkter  samt 
erfarenhetsbaserad  kunskap.  Medan  Louise  ser  ytterligare  en  kunskapstyp  och  det  är 
kunskapen om produkterna, tekniken och kunderna. Det kan, enligt min mening, bero på att 
de  arbetar på  olika  avdelningar  och  därför  har  olika  syn  på  vad  kunskap  är.  I  grund  och 
botten är det ändå tydlig och tyst kunskap de talar om. Den erfarenhetsbaserade kunskapen 
är  i företagens fall tyst kunskap. Det beskriver de tydligt på General Electric, tillverkningen 
av  vissa  specifika beståndsdelar  som behövs  i bioläkemedel är ett hantverk  som ett  fåtal 
personer känner till och baserar sig på en känsla som bygger på erfarenheter hos forskaren. 
Detta är en sorts tyst kunskap.  

 

Enligt företagen måste kunskap ständigt uppdateras, utvecklas och spridas för att företagen 
inte  ska  bli  alltför  sårbara  eller  förfalla.  Ericsson  menar  att  kunskap  är  makt  medan 
AstraZeneca säger att kunskap är deras kapital, men de båda menar också att kunskap ger 
konkurrensfördelar. På AstraZeneca poängterar de även vikten av att snabbt sprida kunskap 
eftersom det kan påverka det dagliga arbetet. På alla företagen arbetar de  i större projekt 
bestående av mindre delprojekt som mer eller mindre är beroende av att den kunskap som 
genereras  inom  dem  sprids  vidare  till  de  andra. Genom  kunskapsspridning mellan  dessa 
delprojekt kan de bilda en helhet och uppnå slutmålet. 

 

6.2 Hur sprids kunskap inom en organisation? 
Företagen i min studie har i olika grad utvecklade system för hur kunskapsspridning ska ske 
inom deras organisationer. På Ericsson har de ett system som de kallar för Lessons learn och 
på General Electric  finns det på avdelningen  för produktutveckling ett kunskapsspridande 
system vid namnet Pulsen. AstraZeneca har också ett  system  för hur kunskap  ska  spridas 
mellan projekten och till resten av organisationen men den har de inte namngett på samma 
sätt som på de andra företagen. Genom att utveckla en systematisk process för anskaffning, 
organisering och spridning av både tydlig och tyst kunskap som finns  inom organisationen, 
ökas  effektiviteten  och  produktiviteten  av  de  anställdas  arbete.122  Det  centrala  är  att 
organisationen har en given  strategi  för hur det kunskapsspridande  systemet  ska  fungera 

                                                            
122 Ravishankar och Pan, ”The influence of organizational identifcation,” 221‐234.  
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och vad som krävs av organisationen  för att möjliggöra det.123 Dock måste organisationen 
anpassa de teoretiska och praktiska rekommendationerna för ett lyckat kunskapsspridande 
system till den egna organisationens förutsättningar och kultur. På AstraZeneca och Ericsson 
har de mer eller mindre anpassade kunskapsspridande  system. Visserligen  finns det även 
det  på  General  Electric  men  det  systemet  är  inte  lika  utbrett  då  enbart 
produktutvecklingsavdelningen tillämpar systemet. Louise som arbetar på den avdelningen 
berättade dock att det finns planer på att sprida systemet till de resterande forsknings‐ och 
utvecklingsavdelningarna. 

 

Alla  tre  företagens  kunskapsspridande  system  går  ut  på  att  genom möten  av  olika  form 
samla  väsentliga  personer  inom  projekten,  oftast  projektledarna,  för  att  tillsammans 
redogöra  för vad som gjorts  inom de olika projekten/delprojekten samt vad som behöver 
förändras  eller  förbättras.  Mötena  varierar  i  formaliseringsgrad,  längd  och  involverade 
medarbetare.  På  AstraZeneca  är  möten  informella  och  kan  både  vara  för  specifika 
projektledare/‐medlemmar eller öppna för hela organisationer, beroende på vad det är som 
ska spridas. Däremot är mötena betydligt mer formella på Ericsson och General Electric. De 
har en bestämd  struktur över hur mötena  ska utformas och  vad de  ska  ge. Beroende på 
projektens omfattning  avgörs  vilken  struktur  och  tidslängd mötena  ska  ha.  Lessons  learn 
mötena på Ericsson ska också bidra till en handlingsplan över vilka åtgärder som behöver tas 
tillföljd av den kunskap som genererats, för att den ska komma till användning för resten av 
organisationen eller för andra projekt.  I handlingsplanen ska det specifikt framgå vilka som 
ska  bidra  till  detta.  Jag  anser  att  det  är  bra  att  Ericsson  har  bestämt  att  Lessons  learn 
mötena ska resultera  i en handlingsplanen som specifikt beskriver vad som behöver göras 
och av vilka  för att den nya kunskapen ska spridas. Risken  finns annars är att alla vet vad 
som behöver göras men ingen tar initiativ till att genomföra uppgiften.  

 

6.2.1 Motivation 

Motivation  är  enligt  teorin  en  viktig  aspekt  i  kunskapsspridandet.  Organisationer måste 
skapa  en  organisationskultur  som  främjar  spridning  av  kunskap  genom  att  de  anställda 
själva  känner  sig motiverade  till  att  göra  detta.124  Projektledarna  på  både  Ericsson  och 
AstraZeneca uttrycker att de inte behöver göra några större ansträngningar för att motivera 
sina medarbetare till att sprida kunskap. Det menar de beror på att det är en självklarhet att 
delta i kunskapsspridande aktiviteter och att det är något som har hög prioritet. I båda fallen 
har högsta ledningen konkret uttalat sig om vikten av att dela med sig av sin kunskap till sina 
medarbetare och aktivt delta i kunskapsspridande aktiviteter. Enligt teorin kan det bero på 

                                                            
123 Laycock, ”Collaborating to compete,” 523‐538.  
124 King och Marks Jr., “Motivating knowledge sharing,” 131‐146.  
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att ledarna inom organisationer har en stor inverkan på organisationskulturen och kan skapa 
en  känsla  av  grupptillhörighet  som  är  en  viktig  aspekt  i  kunskapsspridandet125. 
Organisationskulturen måste bidra till att de anställda själva upplever sig motiverade till att 
sprida kunskap.126 Genom att ledningen uttryckligen poängterar att kunskapsspridning är en 
del av arbetet tror jag att det kan ha bidragit till att det blivit en del av organisationskulturen 
och  därför  upplevs  som  en  självklarhet.  Även  General  Electrics  ledning  har  uttryckt  att 
sådana aktiviteter ska prioriteras högt, men samtidigt påpekar de att kunden går  före allt. 
Projektledarna menar att det uppstår en paradox då  ledningen uttrycker detta och sedan  i 
praktiken  belönar  de  som  levererar  i  tid  och  inte  de  som  bidragit  till  kunskapsspridning. 
Detta kan bidra  till att  färre vill dela med sin av sin kunskap eftersom de anställda vill på 
något sätt  få uppskattning  för den möda de går  igenom när de sprider sin kunskap127. De 
anställda kommer inte att vilja sprida sin kunskap om de upplever det för kostsamt i form av 
tid och energi128, vilket kan vara det som har hänt på General Electric. Det har även lett till 
att forskarna som besitter den specifika kunskapen kring tillverkningen av beståndsdelarna 
inte gärna släpper ifrån sig sin kunskap. På både AstraZeneca och Ericsson beskriver de den 
bästa  metoden  för  att  motivera  sina  medarbetare  som  den  att  visa  på  de  effekter 
kunskapsspridning ger och själv vara öppen med att dela med sig av sin kunskap.  

   

Motivationen till kunskapsspridning behöver inte enbart ske från högsta ledningen utan kan 
ske via mentorer eller andra medarbetare som de anställda ser upp till.129 På alla företagen i 
studien implementerar de mentorskap som innefattar kunskapsspridande aktiviteter som en 
del  av  arbetsuppgifterna.  På  AstraZeneca  kan  till  och  med  vem  som  helst  inom 
organisationen ansöka om en mentor. Mentorskapet kan ses som en belöning som tilldelas 
de  som  innehar mycket  kunskap  och  bör  dela med  sig  av  sin  kunskap.  På  så  sätt  kan 
organisationen skapa en atmosfär som ökar motivationen  till att  sprida kunskap.  I miljöer 
som  ökar  engagemanget  till  att  sprida  kunskap  sker  kunskapsspridandet  under  andra 
sammankomster än de planerade130, vilket  skett på AstraZeneca. De delar med  sig av  sin 
kunskap informellt.  

 

I  teorin  är  gruppsammanhållning  centralt  för  motivationen  till  att  sprida  kunskap.  På 
arbetsplatser med bra gruppsammanhållning där de anställda känner en god  relation och 
tillit  till  varandra  tenderar  att  sprida  mer  kunskap,  speciellt  tyst  kunskap.131  Både 
                                                            
125 Marks, Polak, Mccoy och Galletta, “Sharing knowledge,” 60‐65.  
126 King och Marks Jr., ”Motivating knowledge sharing,” 131‐146.  
127 Renzl, ”Trust in management,” 206‐220.  
128 King och Marks Jr., ”Motivating knowledge sharing,” 131‐146.  
129 Smith, ”Knowledge sharing,” 563‐574.  
130 Wenger och Snyder, ”Communities of practice,” 139‐145. 
131 Renzl, ”Trust in management,” 206‐220. 
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AstraZeneca och Ericsson beskriver något som kan  liknas vid en bra gruppsammanhållning, 
medan  på  General  Electric  uttrycker  de  att  kommunikationen  (speciellt  mellan 
avdelningarna) inte fungerar bra. Att skapa tillit, motivation och gemenskap tar tid vilket är 
något som bör  tas  i beaktande om organisationen ska uppnå effektivisering och  långsiktig 
framgång132. General Electric som uttryckligen menar att de  inte tar sig denna tid har trots 
det kunnat uppnå långsiktig framgång medhänsyn till deras bakgrund.  

 

6.2.2 Facilitatorer 

Enligt  teorin  kan  ledare  inom organisationen  få  i uppgift att  sprida en positiv  attityd och 
motivera  de  anställda  till  att  sprida  kunskap.  Denna  person  ska  vara  väl  insatt  i 
organisationens mål och processer samt uppfattas som pålitlig.133 Rollen kallas för facilitator 
och ingen av företagen i min studie har bokstavligen uttryckt att någon i deras organisation 
har denna  roll  förutom  Ericsson. Det  finns  anställda  i organisationen  som  främst  arbetar 
med  kvalitetssäkrande  uppgifter  som  inkluderar  arbetsuppgifter  som  bidrar  till 
kunskapsspridning. Dessa personer deltar i Lessons learn mötena för att dokumentera samt 
sprida den kunskap som genererats i projekten. De följer ingen given struktur för hur detta 
ska ske utan det avgörs från situation till situation. Liknande roll finns även på AstraZeneca 
men den är  inte  lika uttalad som  i  teorin eller Ericssons  fall. På AstraZeneca ser de  till att 
någon från det överlämnande projektet följer med in i nästa i syfte att överföra kunskapen 
mellan projekten. Oftast sker det av projektledaren som under en period sitter med  i det 
nya projektets core‐team. Dessutom påpekar de att alla projektmedlemmar tar med sig den 
kunskap som genererats  i ett tidigare projekt  in  i de nya de medverkar  i. På så sätt sprids 
kunskapen.  Det  anmärkningsvärda  är  att  Jonas  Roth  i  sin  forskning  utvecklade  och 
implementerade ett  kunskapsspridande  system med  facilitatorer  som  främsta  redskap på 
just AstraZeneca. Men detta var inget projektledaren jag intervjuade på företaget kände till, 
och menade  att  det  kanske  berodde  på  att  det  skett  på  en  annan  avdelning.  Det  kan 
möjligen vara ett tecken på att kommunikationen mellan avdelningarna inte är så bra.  

 

På General Electric arbetar de snarare med att via dokumentation sprida kunskapen mellan 
projekten och till resten av organisationen, än att specifika anställda följer med  in  i de nya 
projekten eller har till uppgift att sprida kunskap. Det verkar  inte vara en bra metod då de 
själva  berättar  om  kommunikationsproblemen  som  finns  inom  organisationens  olika 
avdelningar.  Projekt  som  coachas  tenderar  att  skapa  ett  bättre  arbetsklimat,  vara 
effektivare och kreativare134. Däremot finns det ledare inom General Electric som bidrar till 
ökat  kunskapsspridande  genom  att  de  själva  tar  initiativ  till  olika  kunskapsspridande 

                                                            
132 Roth, Knowledge unplugged, 58‐59. 
133 MacNeil, “Line managers,” 294‐307.  
134 Mulec och Roth, ”Action, reflection and learning,” 483‐491. 
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aktiviteter. Dessutom brukar ledarna högre upp i hierarkin ta initiativ till att ta tillvara på och 
dokumentera den kunskap som äldre experter besitter. En grupp inom organisationen får då 
i uppdrag att via möten med experten försöka ta tillvara på hans/hennes både tydliga och 
tysta kunskaper. Det görs dock enbart med experten som börjar närma sig pensionsålder, 
vilket  är  negativt  då  andra  experter  som  inte  är  lika  gamla  också  kan  välja  att  lämna 
organisationen.  

 

6.2.3 Informations och kommunikationsteknologi  

Alla  företagen  i  studien  använder  någon  form  av  informations‐  och 
kommunikationsteknologi i sina kunskapsspridande system. Främst används de för att lagra 
och  sprida  projektrapporterna  som  innehåller  information  om  vad  som  åstadkommits  i 
projekten  och  tillvägagångssätten  för  dessa.  De  används  också  till  att  informera  om 
kunskapsspridande aktiviteter såsom föreläsningar och seminarier. På Ericsson och General 
Electric  beskriver  de  även  vilka  positiva  respektive  negativa  lärdomar  de  utvunnit  från 
projektet  som  kan  tas med  till  framtida  projekt  i  projektrapporten.  Det  anser  jag  ökar 
spridningen av kunskap om den inhämtas av de kommande projekten som kan påverkas av 
denna  kunskap,  vilket  de  menar  att  det  görs.  På  Ericsson  har  de  på  intranätet  även 
information om alla kommande, pågående och avslutade projekten för att alla medarbetare 
inom organisationen ska ha kännedom om vilka de ska vända sig till om de vill inhämta eller 
sprida viss kunskap.  

 

AstraZeneca använder intranätet och det interna e‐mailsystemet för att kommunicera med 
sina medarbetare runt om i världen. De har gjort kunskapsspridande via e‐mailsystemet till 
en naturlig del av arbetsuppgifterna och utvecklat ett system för hur kommunikationen via 
systemet ska fungera för att minska eventuella störningar som kan uppstå. Genom att  lära 
känna sina medarbetare bättre vet de på vilket sätt de ska kommunicera med varandra för 
att  informationen och kunskapen ska nå fram.  Intranät är en bra kommunikationskanal för 
kunskapsspridning  eftersom den  sammanför medarbetare och underlättar  spridningen  av 
kunskap oberoende av var de befinner sig135. Sådana här system anses vara mer lämpande 
för  spridning av  tydlig kunskap eftersom den går att kodifiera  i  systemen. Men Choo och 
Bontis menar att det även går att använda dem för spridning av tyst kunskap genom sådana 
metoder som  företagen använder sig av.136 Den  forskning som visar att  IKT  inte används  i 
den mån den skulle kunna göras för att sprida kunskap tycks enlig min studie inte ha någon 
fog.  Även  General  Electric  som  har  kommunikations  problem  mellan  avdelningarna 
använder sig av intranätet för att sprida både tydlig och tyst kunskap. Dock skulle de kunna 

                                                            
135 Kjaergaard och Kautz, ”A process model,” 282‐297.  
136 Choo och Bontis, The strategic management, 238.  
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utnyttja det bättre genom att öppna upp möjligheterna för andra avdelningar att ta del av 
den information och kunskap som finns att hämta på deras intranät.  

 

Genom företagens intranät kan de anställda få tillgång till information, och på så sätt sprids 
även kunskap som kan vara viktigt för framtida projekt. Eftersom AstraZeneca och General 
Electric forskar har de även krav på att dokumentera alla laborationsförsök in i minsta detalj 
i  loggböcker.  Informationen  i  loggböckerna  måste  delas  med  till  en  medarbetare  och 
arkiveras. I projektrapporterna görs det även refereringar till dessa loggböcker, vilket blir ett 
sätt  att  sprida  den  kunskap  som  finns  i  dem  för  de  som  är  intresserade.  Jag  bör  dock 
poängtera att företagen påpekar att det inte enbart handlar om att sprida kunskap utan att 
också själv inhämta den kunskap som finns tillgänglig via dessa intranät.  
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7. SLUTSATS 
Detta kapitel inleds med en kort påminnelse om min studie och dess bakgrund för att sedan 
redogöra  för  mitt  bidrag,  det  vill  säga  vad  jag  åstadkommit.  Därefter  kommer  jag  att 
presentera mina egna reflektioner för att avslutningsvis ge förslag på fortsatta studier inom 
ämnet. 

 

7.1 Mitt bidrag 
På  senare  år har  företag med projektbaserad organisationsstruktur ökat  vilket  lett  till  att 
kunskapsspridandet kommit att  få en allt  större betydelse  för dem. Det beror på att den 
kunskap  som  genereras  i  bland  annat  R&D‐projekt  bör  spridas  till  både  andra  liknande 
projekt  och  till  resten  av  organisationen,  för  att  på  så  sätt  kunna  generera  ytterligare 
kunskap som driver organisationen fram. Sådana projekt kan bidra till innovationer som ger 
långsiktig  framgång.  Därför  är  kunskapsspridning  centralt  för  att  utveckla  nya  produkter 
eller tjänster som organisationen kan vara ledande med på marknaden. Av den anledningen 
ansåg  jag  det  vara  intressant  att  undersöka  hur  projektledare  för  R&D‐projekt  sprider 
kunskap mellan  projekt  och  till  resten  av  organisationen.  I min  studie  har  jag  studerat 
företag för att besvara min problemformulering; Hur sprids kunskap mellan projekt och till 
resten av organisationen? 

 

Syftet med  studien  är  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  vilka mekanismer  som  bidrar  till 
spridning  av  den  kunskap  som  genereras  inom  projekt  samt  att  utveckla  förståelsen  för 
kunskapsbegreppen  och  kunskapsgenererandets  betydelse  för  organisationer. Min  studie 
visar  att  kunskap  sprids  bland  annat  genom  dokumentation  via  informations‐  och 
kommunikationsteknologi och genom att de anställda på olika  sätt  interageras via  fysiska 
sammankomster. Företagen har en  implementerad rutin att dokumentera det som gjorts  i 
ett  projekt  och  lagra denna  information  i  ett  intranät  som  tillgängliggör dokumenten  för 
andra inom organisationen. Min studie visar att denna form av kunskapsspridning är så pass 
självklar  att  det  inte  finns  några  undantag  kring  dess  förekomst.  Kraven  på  innehållet  i 
dokument  varierar  dock, men  det  har  enligt min  studie  ingen  avgörande  betydelse  för 
kunskapsspridandet  eftersom  de  i  alla  fallen  innehöll  information  om  den  väsentliga 
kunskap som genererats  i projekten. Det som däremot påverkar kunskapsspridandet är de 
fysiska  mötena  som  avser  till  att  sprida  kunskap  mellan  projekt  och  till  resten  av 
organisationen.  Mötena  kan  variera  i  formaliseringsgrad  och  utformning,  men  den 
gemensamma nämnaren är att de  syftar  till att deltagarna delar med  sig av den kunskap 
som utvunnits  i deras projekt. Detta  för att de andra medarbetarna också  ska  kunna dra 
nytta av dessa. Genom att de i sådana former försöker sprida kunskap tvingar deltagarna till 
att stanna upp och reflektera över samt sätta ord på den kunskap som genererats  i deras 
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projekt.  På  så  sätt  sprids  både  tydlig  och  tyst  kunskap mellan  projekt  och  till  resten  av 
organisationen.  

 

Kunskap  sprids  även  genom  mentorskap,  mentorer  som  föreläser  och  deltar  i 
kunskapsspridande  aktiviteter  såsom  seminarier  och  i  de  kunskapsspridande möten  som 
nämndes ovan. Dessa personer,  ledare  inom organisationen och  företagets  ledning har en 
viktig  roll  i  kunskapsspridandet.  De  företag  vars  ledare  uttalat  sig  positivt  om 
kunskapsspridningens betydelse och också  i praktiken givit utrymme för sådana aktiviteter 
har ett bättre fungerande system för kunskapsspridning.  

 

Min slutsats är att det som bidrar till kunskapsspridning är att företag har en given strategi 
för  hur  detta  ska  ske,  samt  att  denna  strategi  implementeras  och  accepteras  i 
organisationens  alla  delar.  Strategins  utformning  kan  variera  men  bör  anpassas  efter 
organisationens  förutsättningar och ha  sitt  fulla  stöd  från  ledarna  inom  organisationen.  I 
annat  fall  finns  risken  att  den  inte  prioriteras  eller  värdesätts.  Enligt  tidigare  studier  kan 
facilitatorer ha en viktig roll  i kunskapsspridandet men min studie visar att den rollen  inte 
behöver  uppträda  enligt  dess  specifika  bemärkelse.  Ledarna  i  organisationen  kan  anta 
facilitatorernas  arbetsuppgifter  i  sitt  dagliga  arbete  utan  att  de  behöver  namnges  som 
facilitatorer. Det som däremot har en avgörande roll är ledarnas attityd, initiativförmåga och 
ledarskap. Det är  inte förrän de anställda är motiverade till att sprida sin kunskap och den 
kunskap  som  genererats  i  projekten  som  en  egentlig  kunskapsspridning  kan  talas  om. 
Motivationen  kan  komma  från  olika  håll  men  bör  även  den  anpassas  till  den  egna 
organisationen.  

 

7.2 Mina egna reflektioner 
Efter  att  ha  jämfört  teorierna  och  intervjuerna har  jag  funnit brister  i  teorierna.  Tidigare 
forskning  visar  att  motivationen,  så  kallade  facilitatorer  eller  informations‐  och 
kommunikationsteknologi  kan  ha  en  avgörande  roll  i  kunskapsspridandet.  Jag  anser 
däremot,  utifrån  min  studie,  att  kunskapsspridning  mellan  projekt  och  till  resten  av 
organisationen sker som bäst genom en kombination av dessa mekanismer. En strategi för 
kunskapsspridandet  som  innehåller  aspekter  som  motivation,  ledarnas  roll  och 
informations‐ och kommunikationsteknologier tenderar att anammas bättre.  Jag  tror även 
att  det  är  bra  att  namnsätta  de  kunskapsspridande mötena  såsom  Ericsson  och General 
Electric gjort. Det tror  jag skapar  legitimitet och understryker vikten av kunskapsspridning. 
Genom  att  namnsätta  de  kunskapsspridande  aktiviteterna  sänder  det  ut  signaler  om  att 
detta  är  en  del  av  organisationen  och  dess  arbetssätt.  Tidigare  forskning  visar  också  att 
informations‐ och kommunikationsteknologi inte används i den mån den skulle, i motsats till 
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det min studie visar. Det tror  jag kan bero på att IKTs användbarhet, så kallad usability, på 
senare år har utvecklats och utgör  idag en av de centralaste aspekterna  i utformandet av 
sådan  teknologi.  Därför  har  jag  utvecklat  den modell  jag  introducerade  i  den  teoretiska 
referensramen,  men  som  jag  efter  min  studies  genomförande  kompletterat  och 
vidareutvecklat. Modellen bygger på teorierna  i det kapitlet och resultatet från min studie. 
Den  innehåller  nyckelbegrepp  inom  tre  aspekter  som  tillsammans  kan  skapa  ett 
kunskapsspridande system. 

 

Figur: Nyckelbegrepp för ett kunskapsspridande system. 
 

En  förutsättning  för  kunskapsspridning  är motivationen  till  det.  För  att öka motivationen 
behöver de anställda uppleva att det lönar sig och bidrar till förbättring om de delar med sig 
av sin kunskap. Det är främst ledningen och ledarna i organisationen som genom att skapa 
en känsla av grupptillhörighet kan öka  tilliten mellan medarbetarna och engagera dem  till 
att sprida kunskap. Genom att  ledningen direkt uttalar sig om vikten av kunskapsspridning 
och motiverar  ledarna  till att utforma konkreta metoder  för hur kunskapsspridningen  ska 
ske  inom  organisationen,  kan  sådana  aktiviteter  legitimeras.  Aktiviteterna  bör  även 
namnsättas  för att ytterligare visa på att de är en del av organisationen. Dessa aktiviteter 
kan bestå av sammanträden som syftar till att brainstorma och reflektera över den kunskap 
som  genererats  i  projekten  samt  dokumentera  dem.  På  så  sätt  kan  medarbetarna  få 
feedback  och  coachning  kring  hur  de  bättre  kan  sprida  och  förmedla  den  kunskap  som 
genererats. Det är även ett sätt att sprida och inhämta ny kunskap.  
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Ytterligare  ett  led  i  dokumentationen  och  spridningen  av  den  kunskap  som  genererats  i 
projekten är att integrera IKT med de kunskapsspridande aktiviteterna. Användandet av IKT i 
form  av  intranät  och  e‐mailsystem  kan  förenkla  kommunikationen mellan  de  anställda. 
Detta  i  syfte  att  förbättra  åtkomsten  och  förmedla  kunskap.  Det  förutsätter  dock  att 
intranätens  användbarhet,  så  kallad  usability,  är  god  och  att  informationen  på  dessa 
ständigt uppdateras för att de ska uppfylla syftet. På intranäten bör projektdokumenten och 
dokumenten  från  sammanträdena,  innehållande  vad  som  åstadkommits  i  projekten  och 
tillvägagångssätten för dessa, återfinnas.  

 
Ledarna i organisationen har en väsentlig roll i skapandet av ett kunskapsspridande system 
eftersom de har ett stort inflytande på de anställda. Det förutsätter dock att ledarna besitter 
vissa personspecifika egenskaper såsom en positiv attityd till kunskapsspridning, och själva 
är den främsta drivkraften till spridning av kunskap. Om de själva föregår som goda exempel 
genom att öppet dela med sig av sin egen kunskap, kommer de anställda troligtvis inte vara 
sena med att anamma detta beteende. Men att skapa den tillit och engagemang som krävs 
för att kunskapsspridning ska bli ett naturligt inslag i organisationskulturen är tidskrävande. 
Det är  tid  som  ledningen måste vara beredda att avsätta. Detta eftersom det  i  slutänden 
bidrar  det  till  att  organisationen  kan  återanvända  den  kunskap  som  finns  inom 
organisationen  för att generera nya  innovationer.  Innovationer som  förhoppningsvis  leder 
till  framgång.  Nyckelbegreppen  inom  aspekterna  motivation,  ledare  och  IKT  har  olika 
betydelsegrader  beroende  på  den  egna  organisationens  förutsättningar. Dock  krävs, mer 
eller  mindre,  alla  för  ett  fungerande  kunskapsspridande  system.  Denna  modell  kan 
användas  som  en  strategi  för  att  sprida  kunskap  mellan  projekt  och  till  resten  av 
organisationen.  
 

7.3 Förslag på fortsatt forskning  
Ett förslag på fortsatt forskning  inom ämnet är att genomföra en  liknande studie på andra 
projektformer än R&D‐projekt. Eftersom dessa projekt är kunskapsintensiva kan det hända 
att de kunskapsspridande systemen enbart är utvecklade  för de projekten och  inte är  lika 
utpräglade  inom  andra delar  av organisationen. Därför  vore det  intressant  att undersöka 
hur  kunskapsspridning  sker  i  andra  delar  av  organisationen  som  inte  har  lika 
kunskapsintensiva projekt som  inom R&D. Ett annat  förslag är att undersöka om det  finns 
fler centrala aspekter i ett kunskapsspridande system än de jag fokuserat på i min studie. 

 
Ett ytterligare förslag är att genomföra en likande studie med observationer som metod, att 
under en period vara en del av organisationen och iaktta hur kunskap sprids mellan projekt. 
Fördelen är då att en bättre och mer skildrande bild skulle kunna ges av hur kunskap sprids 
inom organisationer eftersom observationer  inte kan försköna verkligheten på samma sätt 
som intervjuer kan.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
I det sista och avslutande kapitlet vill  jag diskutera sanningskriterierna  för min studie. Det 
finns sanningskriterier att utgå ifrån vid bedömning av min uppsats. De jag valt att resonera 
kring är giltighet, trovärdighet, samt överförbarhet, dessa är vanligt förekommande vid just 
kvalitativa metoder.   

 

8.1 Giltighet 
Validitet  som  ett  sanningskriterium  är  vanligt  förekommande  i bedömningar  av  studier.  I 
regel  är  validitetsbedömning  tillämpbart  på  kvantitativa  studier  men  det  finns  en 
motsvarighet för kvalitativa studier, det kallas för giltighet. Studiens giltighet värderas efter 
hur mycket data som samlats in. Innebörden är att det ska ha samlats in så mycket data att 
det  jag  har  utvecklat  täcker  tillräckligt  många  kvalitéer  hos  det  fenomen  jag  valt  att 
studera.137 Det innebär bland annat att det ska finnas en tydlig koppling från den teoretiska 
referensram  jag  utvecklat  och  min  intervjumanual,  vilket  jag  anser  att  det  gör  då  jag 
utvecklat  intervjumanualen utifrån den  teoretiska  referensramen.138 Vid  en  studie  av det 
slag  jag  genomfört  kan det  vara  svårt  att  samla  in  tillräckligt mycket data  för  att  jag  ska 
känna mig mättad eftersom  tidsaspekten har en  stor  inverkan. Trots det anser  jag att  jag 
insamlat tillräckligt med data för att mitt bidrag ska innehålla tillräckligt många kvalitéer att 
den ökar förståelsen för kunskapsspridandet i organisationer.  

 

Johansson Lindfors menar att det  i princip  inte  finns ogiltiga bidrag när det generats  från 
data. Den må vara ”tunn” men inte ogiltig. Med det menas att den insamlade data täcker för 
få  kvalitéer  på  grund  av  att  den  är  begränsad men  den  kan  utvecklas  genom  ytterligare 
datainsamling.139  Jag  upplever  att  så  är  fallet  för  min  studie.  Den  kan  anses  ”tunn”  i 
jämförelse med  forskningsbidrag men den har goda möjligheter att utvecklas  till en  teori 
med hjälp av ytterligare datainsamling.  

 

8.2 Trovärdighet 
Trovärdigheten  i  kvalitativa  intervjuer  utgör  ett  av  de  största  problemen  inom  den 
metodologiska  ansatsen.  Det  beror  på  att  jag måste  kunna  bevisa  för mina  läsare  och 
användare av min studie, att den data jag samlat in, det sätt jag samlat in den på och mina 
analyser är trovärdiga. Bland annat kan det göras genom att  jag redogör  för  intervjuernas 

                                                            
137 Johansson Lindfors, 165. 
138 Kvale, 214.  
139 Johansson Lindfors, 166. 
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tillvägagångssätt, det vill säga hur  jag ställt mina frågor och följdfrågor under  intervjun. På 
så  sätt  kan  läsarna  själva  bedöma  om  den  data  som  samlats  in  från  intervjuerna  är 
trovärdig.140  Därför  har  jag  i  kapitlet  4.  Praktisk  metod  beskrivit  hur  intervjuerna 
genomförts.  

 

Ett annat sätt att säkerställa trovärdigheten är genom intersubjektiviteten som jag nämnde i 
kapitel  2.  Teoretisk metod.  Intervjuer  är  varken  objektiva  eller  subjektiva  utan bygger  på 
intersubjektivitet  som  innebär att de  tyds utifrån betraktarens bedömning, vilket blir min 
egen.141 För att öka trovärdigheten för den data jag samlat in från intervjuerna kan jag efter 
transkriberingen och analyseringen skicka materialet till de intervjuade för en verifiering av 
min tolkning. Dock är det enklare sagt än gjort, eftersom denna metod har sina nackdelar 
som  behöver  övervägas.  Problem  uppstår  bland  annat  om  de  intervjuade  anser  att min 
tolkning är felaktig för att de själva inte vill framstå på ett visst sätt, men sanningen kan vara 
att verkligheten ser så ut för dem. Frågan blir då om jag ska ändra så att de intervjuade blir 
nöjda men sanningen inte kommer fram eller ignorera dem.142 Dessutom har de intervjuade 
tagit sig  tid  för att bli  intervjuade och det kan uppfattas som besvärligt att efter  intervjun 
behöva  ägna  ännu mer  tid  åt  att  läsa  igenom  och  kommentera min bedömning. Det  var 
heller  ingen  som  frågade  om  att  få  göra  detta,  därför  beslöt  jag  att  inte  skicka  min 
transkribering av  intervjuerna till de  intervjuade  för en kommentar.  Istället har  jag valt att 
citera centrala delar av intervjuerna för att öka trovärdigheten.  

 

8.3 Överförbarhet 
Överförbarheten  kan  i  dessa  sammanhang  även  ses  som  mitt  bidrags  användbarhet. 
Begreppet överförbarhet syftar mer till att diskutera huruvida applicerbar min studie är på 
andra  situationer,  snarare  än  att  bedöma  sanningshalten.143    Som  jag  tidigare  nämnt  i 
metodkapitlen,  är  det  svårt  att  generalisera  kvalitativa  studier  som  bygger  på  ett  fåtal 
intervjuer. Det beror på att  resultatet blir av  sådan karaktär att den enbart kan gälla det 
sociala  sammanhang  som  den  studerats  ur.  Därför  är  det  vanligare  att  diskutera  hur 
användbart/överförbart mitt bidrag är.144 Bidraget kan  ses  som ett  synsätt eller  tankesätt 
som kan vara överförbart för en förståelse av den egna världen. Med det menas att den som 

                                                            
140 Trost, 113‐114.  
141 Kvale, 64‐66. 
142 Alan Bryman och Emma Bell, Business research methods, 2:a uppl. (New York: Oxford University Press, 
2007) 411‐412. 
143 Johansson Lindfors, 169.  
144 Bryman och Bell, 413.  
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tar till sig av mitt bidrag kan fylla den med sina egna erfarenheter för att utvidga förståelsen 
för sin egen situation.145  

 

Jag tror att andra stora organisationer kan ha nytta av mitt bidrag eftersom min studie är 
utförd  på  organisationer  inom  tre  vittskilda  verksamhetsområden  och  ändå,  enligt  min 
mening,  kunnat  resultera  i  att  öka  förståelsen  för  hur  kunskapsspridande  sker.  Däremot 
ställer  jag mig skeptisk till att den skulle vara användbar  för mindre organisationer, såvida 
de inte är på god väg att utvecklas enormt inom en snar framtid, med tanke på att sådana 
organisationer har en annan organisationsstruktur.  

 

 

                                                            
145 Johansson Lindfors, 170. 
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