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Sammanfattning 
Genom globalisering och snabba tekniska utvecklingar har förutsättningarna förändrats för 

företagens konkurrenssituation med ökade kundkrav och möjligheten att behålla personal. 

Detta har lett till att företag omstrukturerat sin organisation i form av outsourcing. I de fall de 

reducerat personalstyrkan alltför hårt använder företag konsulter. I de fall då kunskap, 

genererad inom ett projekt av konsulter, inte överförs till uppdragsgivaren uppstår 

kunskapsförluster. Förutsättningarna för företagets utveckling och fortlevnad riskerar därmed 

att försämras. Utan tillvaratagande av kunskap överlever man inte på marknaden. 

 

Syftet i uppsatsen är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och 

konsult i tre olika projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap. 

Vi använder en metod med en intensiv uppläggning och vi gör vår undersökning genom 

fallstudier på tre företag som vardera använt en konsult till att implementera eller förändra en 

IT-lösning. Teorier som ger stöd åt vår uppsats återfinns i områdena kunskap, 

organisationsstruktur, planeringsfilosofier och kommunikation.  

 

I slutsatsen har vi kommit fram till att de faktorer som är avgörande för att hantera och bevara 

kunskap i projekt med konsulter är att man har en genomtänkt och medveten 

kunskapshantering i form av modeller, metoder och processer. Andra faktorer som är viktiga 

är projektstruktur, processtyrning, och kommunikation. Enligt undersökningen har vi kommit 

fram till att alla faktorer som vi utgår ifrån, påverkar bevarad kunskap positivt. Den som 

framkommer som viktigast är kunskapshanteringen. 

 

Vi anser att de företag vi undersökt skulle kunna göra sin kunskapshantering ännu bättre 

genom att fullt ut utnyttja faktorerna kunskapshantering, projektstruktur, processtyrning och 

kommunikation. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Genom globalisering och snabba tekniska utvecklingar har förutsättningarna förändrats för 

företagens konkurrenssituation med ökade kundkrav och möjlighet att behålla personal.1  

Under den tidigare delen av 1900-talet använde företag skalfördelar och massproduktion för 

att tillmötesgå efterfrågan på marknaden. Idag har företag tvingats till att hitta andra sätt att 

konkurrera på. Under de senaste åren har ett sätt för företagen att konkurrera varit att 

omorganisera sig och minska sina kostnader genom att lägga ut arbete till länder med 

betydligt lägre lönekostnader än Europa och USA.2 Enligt en undersökning som Accenture 

gjorde förra året så använder sig hälften av de svenska företagen och organisationerna av 

denna metod.3 Bland annat har företaget Tieto Enator redan stora egna resurser utomlands. I 

dag är 600-700 personer sysselsatta i Tjeckien, Baltikum, Ryssland och Indien och om några 

år tror Tieto Enator att de kommer att vara flera tusen.4 

 

Att lägga ut verksamhet på entreprenad är inget nytt, utan en av de mest ihållande trenderna 

hos storföretagen de senaste åren. Sett över tiden så var marknaden för detta länge rätt 

stillsam och gjorde inte mycket väsen av sig. Den fanns egentligen inte. När man en gång i 

tiden lät Securitas ta över efter den gamle nattvakten, och städfirman fick ta över skötseln av 

lokalerna, så vad det ingen som uppmärksammade denna företeelse. Att lägga ut verksamhet 

på entreprenad dök egentligen först upp i och med att den interna IT-avdelningen lades ut på 

leverantörer utanför företaget. Då försvann hela sektioner med anställda och arbetsuppgifter 

till en ny arbetsgivare. Utvecklingen tog sedan fart ordentligt under andra halvan av 90-talet 

och framför allt IT-funktionen har kommit att dominera branschen. Det som hänt på senare år 

är att både omfånget på och farten i det som företag låter andra sköta har ökat snabbt. Det är 

inte endast IT-funktionerna som läggs ut på entreprenad utan även hela affärsprocesser. Det 

handlar om att lägga ut funktioner som lönehantering, ekonomiavdelning, kundtjänst eller 

fakturering på en underleverantör.5  

 

                                                 
1 Gottfredson M. Puryear R. Phillips S. 2005 
2 Lindroth J. 2005 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid.  
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Ett företag som har omorganiserat sig och lagt ut verksamhet på entreprenad är Ericsson. Om 

man tittar på antal anställda i Ericsson i mitten av 1990-talet, var de cirka 120 000 anställda, 

för att i år (2005) vara nere på drygt 50 000 anställda.6 Orsaken till detta är att Ericsson under 

de senaste åren tvingats till att minska sina kostnader och därigenom omorganisera sig.7 

Ericsson har lagt ut många av sina verksamheter på andra företag,8 bland annat deras IT-

funktion till IBM som har hand om utvecklingstjänster och Hewlett-Packard som har hand om 

driften.9  

 

Ett annat exempel på omorganisering och utläggning av verksamhet är Telia Sonera, som på 

ett drygt årtionde har gått från att ha omkring 50 000 anställda till dagens drygt 10 000. De 

stora bantningarna skedde i samband med att Telia bolagiserades 1993. Då försvann 

myndighetsverksamhet, exempelvis Radiotjänst och frekvensmyndigheten. Inför 

sammanslagningen av Telia och finländska Sonera 2002 försvann stora delar av 

serviceföretaget Telia till bland andra Flextronics.10  

 

Att det går att spara pengar genom att lägga ut både IT, tillverkning och andra delar av ett 

företag på entreprenad är lätt att se men hur det påverkar företaget i övrigt finns det lite 

kunskap om.11 På Kongsberg Automotive Group, har man inte bara haft positiva erfarenheter 

av att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad och att använda sig av konsulter. 

Tidigare hade bolagen i länderna olika affärssystem. 1996 bestämde sig koncernledningen för 

att satsa på ett gemensamt affärssystem. Valet föll på SAP R3 men inledningsvis blev 

företaget beroende av SAP R3 och olika konsultbolag. Två år senare insåg man på allvar att 

kompetensen måste tvingas in i företaget. ”Vi måste vara herrar över vårt eget system för att 

snabbt kunna ge intern support om det blir flaskhalsar”, säger Per Högberg affärssystemschef 

på Kongsberg Automotive Group i en artikel i Computer Sweden 2005-01-21.12  

 

                                                 
6 http://www.vedpuriswar.org/book/ERICSSON.htm 2005-05-16 
7 Gustafsson S. Lindström O. 2005 
8 Bergstedt J. 2005 
9 Höij M. 2003 
10 Lignell A. 2005 
11 Lindroth J. 2005 
12 Cooke J. 2005 
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För Kongsberg Automotive Group blev kunskapen lidande när det lade ut verksamhet på 

entreprenad och använde sig av konsulter.13 När man tar in konsulter i organisationen bidrar 

dessa med spetskompetens. Oavsett om företaget bara vill ha ett strategiskt bollplank, eller är 

i behov av konsulter som kan genomföra helhetslösningar, finns det konsultföretag som 

tillgodoser företagets behov och står för ett helhetsperspektiv från övergripande strategi till 

den dagliga verksamheten.14 När man tar in konsulter så bidrar dessa, förutom med 

spetskompetens, även med kunskap, som företaget har möjlighet att tillvarata. Kunskap har 

alltid varit viktigt för företag och idag är det människors kunskap som står i fokus inte 

företagets maskiner.15 Kunskap är viktigt för ett företags utveckling och fortlevnad och det 

har utvecklats perspektiv som fokuserar på vilket sätt, olika typer av kunskap tas tillvara och 

utvecklas inom och utanför företagets gränser.16 

 

1.2 Problemdiskussion 
Företag som är verksamma inom konkurrensintensiva miljöer strävar kontinuerligt efter att 

förbättra och utveckla sin existerande verksamhet. För att säkerställa utveckling och 

fortlevnad är målsättningen på företagsnivå att över tiden kunna erbjuda marknaden attraktiva 

tjänster och produkter. För att realisera denna målsättning genomförs ett stort antal aktiviteter 

inom företags olika verksamhetsområden. Ett av dessa områden är outsourcing eller 

utläggning av verksamhetsfunktioner på entreprenad. Detta är en ledningsstrategi som företag 

använder sig av för att minska sina kostnader och effektivisera sin verksamhet. Dessa 

strategier innefattar en omorganisering av organisationen och ofta en reducering av 

personalen. I vissa fall blir nedskärningarna av personalen så pass stora, att man i 

arbetsintensiva perioder, behöver ta in extra personal i form av konsulter. I de fall då kunskap, 

genererad inom ett projekt av konsulter, inte överförs till uppdragsgivaren uppstår 

kunskapsförluster. Förutsättningarna för företagets utveckling och fortlevnad riskerar därmed 

att försämras. 

 

Det har blivit en skillnad mellan den kunskap man konstant haft hos de anställda i företaget, 

mot den kunskap som konsulten erbjuder. Man måste kunna bevara kunskap i företaget 

genom kunskapsöverföring trots att de fysiska personerna, i detta fall konsulterna, som 

                                                 
13 Cooke J. 2005 
14 http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=svWeb&xd=locations\sweden\index.xml 2005-05-19 
15 Lindvall M. Vikström R. 2001 
16 Lindkvist B. 2001 
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innehar kunskapen, lämnar företaget. Om ett företag inte tar tillvara sin kunskap genom 

kunskapshantering är det svårt att skapa nya förutsättningar för konkurrens och utbyte. Utan 

tillvaratagande av kunskap överlever man inte på marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är avgörande för att hantera och bevara kunskap när man i projekt arbetar med 

konsulter? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och konsult i tre olika 

projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap. 
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1.5 Definitioner 
I detta avsnitt definieras och förklaras olika begrepp för att underlätta för läsaren.  

 

1.5.1 Outsourcing 
Med outsourcing menar man en slags omorganisering av sin verksamhet. Genom att till 

exempel lägga ut vissa administrativa funktioner som ekonomi och löner i företaget på en 

extern leverantör kan företaget koncentrera både tid och resurser på sin kärnverksamhet, 

vilket ökar företagets konkurrenskraft.17 

 

1.5.2 Design  

Med design menar vi hur man tillfälligt utformar organisationsstrukturen i ett projektteam.18 

 

1.5.3 Kunskapshantering  

Generellt kan man säga att kunskapshantering är ett styrverktyg för att administrera och 

utveckla kunskap inom en organisation. Den engelska termen för kunskapshantering är 

Knowledge management. Vi har genomgående i vår uppsats valt att använda den svenska 

översättningen kunskapshantering. 

 

1.5.4 Bevarad kunskap 

Här menar vi kunskap som uppdragsgivaren har hanterat och bevarat i samarbete med 

konsulten i ett projekt. 

 

1.5.5 RUP – Rational Unified Process 

RUP är en utvecklingsmetodik som innehåller ett antal recept med anvisningar hur man ska 

nå målet med hjälp av stöddokument, t ex hur programmeringen i ett system ska se ut.19 

                                                 
17 http://predeco.se/Outsoursing.htm 2005-04-09 
18 Edman R. 2003 
19 Sandin C. 2005 
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2 Metod 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vårt tillvägagångssätt av kartläggandet för det 

fenomen som vi uppmärksammade. Vi kommer även att redogöra för hur vi gick tillväga med 

vår undersökning. 

 

2.1 Strategi 
En strategi man kan använda sig av är en deduktiv ansats. Med det menar Jacobsen att man 

går från teori till empiri. En induktiv ansats beskriver Jacobsen som en mottsatt väg där 

forskarna går från empiri till teori.20 Vi valde att använda oss av en deduktiv strategi eftersom 

vi ville se huruvida vår tolkning av våra teorier kunde ge svar på vårt problem. 

 

2.2 Undersökning 
Olika typer av problemställningar lämpar sig för olika typer av undersökningsuppläggningar 

och metoder.21 Vår problemställning var klar, beskrivande och vi ville ej generalisera. Som 

uppläggning till en metod kan en intensiv eller en extensiv användas. I en extensiv 

uppläggning har man få variabler men många enheter och vid en intensiv uppläggning har 

man många variabler men få enheter. Den intensiva uppläggningen utmärks av att man går på 

djupet med några få enheter. Syftet med sådana intensiva uppläggningar är att få en så 

fullständig bild som möjligt av en situation, ett fenomen eller en händelse.22 Den extensiva 

uppläggningen kallas också ofta urvalsundersökning eftersom man här opererar med stora 

urval av enheter, ofta flera tusen individer. Detta är fallet i till exempel stora 

opinionsmätningar, där ett definierat urval utfrågas om hur de tänker rösta i nästa val, vilka 

slags produkter de köper osv. Ju mer extensiv uppläggningen blir desto mer generell blir 

den.23 

 

Eftersom vår problemformulering var klar, beskrivande och ej generaliserande valde vi att 

använda oss av en intensiv uppläggning. Vi var intresserade av att förstå eller förklara vad 

som sker i en speciell situation, eller förklara en specifik händelse, och valde med stöd av 

Jacobsen en intensiv utformning. Eftersom problemformuleringen var beskrivande använde vi 

                                                 
20 Jacobsen D.I. 2002 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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oss av en fallstudie. En fallstudie kan bestå av flera fall. Avsikten är då ofta att få fram det 

säregna med huvudfallet genom att jämföra med de andra fallen. Genom en sådan jämförelse 

får man fram det unika i det olika fallen, samtidigt som det bidrar till att skärpa blicken för 

likheter och olikheter.24 Nackdelar med denna metod är att det är svårt att generalisera på ett 

trovärdigt sätt, gränserna är svårdefinierade samt att det är ett krävande arbete att få tillgång 

till data.25 Undersökningen genomfördes på tre uppdragsgivare som använde sig av konsulter 

för implementering eller förändring av en IT-lösning. En av dessa uppdragsgivare med 

konsult  valde att vara anonyma och benämns Uppdragsgivare III och Konsult III 

genomgående i uppsatsen. Dessa implementerade en systemintegration. De andra två 

uppdragsgivarna var SEB Finans AB som arbetade med konsulten WM-data och 

implementerade ett nytt finanssystem och slutligen AMF Pension som arbetade med 

konsulten Zystems by Semcon och implementerade en integrationsplattform. Vi 

koncentrerade oss främst på de uppdragsgivare där en IT-lösning implementerades eller 

förändrades och tittade på hur de hanterade och bevarade kunskapen i företaget efter att 

konsulten hade avslutat uppdraget. Vi använde beslutsträdet som utgångspunkt när vi 

diskuterade fram till vilken undersökning vi skulle välja. Den utformning som vi valde är 

markerad med (X). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figur 2.1 Fyra olika ideal-utformningar.26 

 

2.3 Datainsamling 
Eftersom en fallstudie kännetecknas av att man går på djupet för att få så mycket information 

som möjligt, valde vi att använda oss av kvalitativ datainsamling i form av intervjuer. Vi 

                                                 
24 Johannessen A. Tufte P.A. 2003 
25 Denscombe N. 2000 
26 Jacobsen D.I. 2002 
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valde att genomföra intervjuer med projektansvariga och projektmedlemmar från 

uppdragsgivaren för de aktuella projekten och med de konsulter från IT-företaget som 

implementerade IT-lösningen. Som intervjuform valde vi den öppna intervjun. Jacobsen 

beskriver tre förutsättningar där en öppen intervju är mest lämpad. Dessa är när relativt få 

enheter undersöks, när man är intresserad av vad den enskilde individen säger och när man är 

intresserad av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen.27 Eftersom vi 

valde att använda oss av fallstudier på tre företag och specifikt ville titta på tre olika projekt 

samt var intresserade av hur dessa hanterade sin kunskapsöverföring ansåg vi att den öppna 

intervjun var mest lämpad för vår uppsats. Graden av strukturering vid intervjun kan enligt 

Jacobsen variera från att vara helt öppen till helt sluten. Vi valde att använda oss av en 

intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar som låg något mer åt det 

öppna hållet. Motiveringen till detta var att vi ville se hur de olika individerna tolkade och 

lade mening i det speciella fenomenet. Om intervjun hade haft fasta svarsalternativ ansåg vi 

att vi kunde ha missat viktig information. Under våra öppna intervjuer valde vi att använda 

oss av en bandspelare. Jacobsen beskriver både fördelar och nackdelar med att använda sig av 

bandspelare. Fördelar är att man kan upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt, intervjun 

flyter därmed lättare och dessutom kan man få med direkta, ordagranna citat. Nackdelar som 

han tar upp är att många reagerar negativt på att bli inspelade på band, intervjuaren kan luras 

att slappna av och bandspelaren kan ibland ge avbrott i intervjun när bandet eller batterierna 

tar slut.28 Vi tyckte att fördelarna som Jacobsen beskrev övervägde nackdelarna och eftersom 

våra intervjuer var menade att gå på djupet ansåg vi att bandspelare skulle underlätta 

informationshanteringen.  

 

2.4 Urval 
När urval görs måste man ha i bakhuvudet att den undersökning man gör alltid är ett utsnitt av 

a) tema och variabler, b) tid och c) personer och händelser. Valet av ämne och variabler görs i 

arbetet med problemställningen. När man försöker göra den enkel och hanterbar upptäcker 

man snart att man måste skära bort vissa ämnen, även om de kan vara intressanta. 

 

                                                 
27 Jacobsen D.I. 2002 
28 Ibid. 
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2.4.1 Validitet 

Validitet eller giltighet innebär i stora drag att data och metoder är riktiga. När det gäller 

forskningsdata handlar begreppet validitet om huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar 

verkligheten och täcker de avgörande frågorna.29 Jacobsen tar upp olika begränsningar när det 

gäller giltighet. En undersökning kan inte vara för evigt. Den måste avslutas. Strängt taget blir 

de resultat man kommer fram till bara giltiga för den period som undersökningen behandlar. 

Man kan hävda att det man har kommit fram till också gällde före undersökningen och 

kommer att gälla en tid framöver, men man kan aldrig vara säker på det.30 Vår undersökning 

var med andra ord endast giltig från det att vi intervjuade våra informanter till dess uppsatsen 

var färdig. Dessutom får urvalet av enheter stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Här kan man stöta på problem som att människor ljuger, att de inte har 

tillräcklig kännedom om det man vill undersöka eller att de på andra sätt ger fel information. 

Vi anser att de informanter vi intervjuade ej hade för avsikt att ljuga eller hade dålig 

kännedom om det vi ville undersöka. I de fall vi ansåg att vi fick för lite information 

kompletterade vi detta genom att återkoppla och återkomma med kompletterande frågor till 

informanten. Avsikten med att intervjua både uppdragsgivaren och konsulten var att 

giltigheten skulle bli större och att vi skulle få information från två olika perspektiv. Den 

teoretiska population som man är intresserad av är de antalet enheter som man bestämmer sig 

för vid en given problemställning.31 I vårt fall blev det alla företag som hade använt sig av 

konsulter vid en implementering eller förändring av en IT-lösning. Jacobsen anger ett annat 

problem, som är vilket tidsperspektiv man ska välja.32 För oss var tidsperspektivet från det att 

uppdraget påbörjades av konsulterna fram till idag. Genom att gå så långt tillbaka i tiden 

ansåg vi att vi kunde få en bra uppfattning om hur de olika enskilda fallen kunnat ta tillvara 

och bevara kunskap i företaget. Dock är vi medvetna om att informationen vi fick från våra 

informanter kan ha förändrats i och med att det har gått en tid sedan projektet genomfördes. 

Informanterna kanske hade fått andra intryck och attityder till det projekt som genomfördes, 

mot vad de hade under den period som projektet genomfördes. De kunde också minnas 

projektet på ett annat sätt än hur de upplevde det under den tidsperiod det genomfördes. 

 

                                                 
29 Denscombe M. 2000 
30 Jacobsen D.I. 2002 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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2.4.2 Kriterier för urval 

I kvalitativa ansatser finns det inte ett enda utan flera olika kriterier. Vi kan säga att urvalet till 

sådana metoder styrs av avsikten med undersökningen, det vill säga av vilket slags 

information man vill få. Ett medvetet val av vem man talar med är minst lika viktigt vid 

kvalitativa som vid kvantitativa ansatser, även om urvalsproblematiken ofta har varit nära 

knuten till de senare. Poängen är att de olika urvalsformerna leder till att man talar med olika 

personer, något som i sin tur leder till att man får olika upplysningar.33 Vi valde i vår 

undersökning att använda oss av en kombination av urval. Vi bestämde oss först för antal 

enheter som vi kunde ha med i undersökningen. Som vi tidigare nämnt valde vi att undersöka 

tre företag som använt sig av varsin konsult för att kunna jämföra de olika samarbetena med 

varandra.  

 

2.4.2.1 Det typiska urvalet 

Vi valde sedan utifrån det typiska urvalet. Vi utgick från IT-konsulter som implementerat 

eller förändrat en IT-lösning åt ett företag. I många fall har man en förhandsuppfattning om 

hur den typiska enheten ser ut. Människor har ofta en tendens att bilda klunga kring 

genomsnittet. De flesta liknar varandra och de är bara några få som avviker radikalt. Något av 

faran med detta är att de enheter man väljer ut är de som man tror är typiska. Det finns inga 

garantier för att de faktiskt är det. Något som enligt Jacobsen underlättar är om man för 

diskussioner med flera personer. Diskussion tenderar att rensa bort snedheter och resultaten av 

gruppdiskussioner har en tendens att närma sig genomsnittet.34  

 

2.4.2.2 Snöbollsmetoden 

Vi hade förutom de förhandsbokade intervjuerna med konsulterna avsatt tid till vidare 

intervjuer. Detta på grund av att vi förväntade oss få tips om andra som kunde vara relevanta 

och intressanta för vår undersökning. Detta ledde in oss på snöbollsmetoden. Enligt Jacobsen 

innebär den att man först utgår från att tala med en informant som kan mycket om fenomenet 

som kan skapa idéer om vilka man kan fortsätta intervjua, vilka i sin tur kan skapa fler idéer 

och så vidare.35 Vi valde att först och främst tala med den som hade varit projektansvarig och 

projektmedlem hos uppdragsgivaren och som varit inblandad i det valda projektet. Denna 

                                                 
33 Jacobsen D.I. 2002 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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förväntade vi sedan kunna ge oss tips och idéer på människor hos uppdragsgivaren som 

ytterligare kunde ge oss relevant information. Vi var medvetna om att denna metod för urval 

är tidskrävande, men vi ansåg att det kunde ge oss mycket och matnyttig information. 

 

2.4.3 Reliabilitet 
Denscombe menar att man som forskare måste kunna lita på att mätningarna inte är påverkade 

av ett mätinstrument som ger ett resultat vid den första mätningen och ett annat resultat vid 

nästa mätning av samma oförändrade enhet. En hög tillförlitlighet innebär att 

mätinstrumenten ger samma data gång efter gång, och att eventuella variationer i resultaten 

helt och hållet beror på variationer i mätobjekt.36 Vi anser att de mätmetoder som vi använt 

bör ha tillförlitlighet. Om man skulle göra om samma undersökning och ställa samma frågor 

till samma informanter skulle man få samma resultat som vår undersökning genererade. Detta 

på grund av att undersökningen gjordes på slutförda projekt. 

 

2.4.4 Generaliserbarhet 
Denscombe beskriver generaliserbarheten när man använder sig av fallstudier. Möjligheten att 

generalisera resultaten från fallstudien till andra exempel i kategorin beror på i hur hög grad 

fallstudiens exempel liknar andra av samma typ. De centrala uppgifterna för forskare som 

använder fallstudier är att identifiera viktiga kännetecken som kan utgöra grunden för en 

jämförelse med andra i samma kategori och att visa hur fallstudien klarar en jämförelse med 

andra i kategorin när det gäller dessa viktiga kännetecken.37 Vi anser att vår undersökning kan 

ges generaliserbarhet på liknande projekt i samma bransch. Våra fallstudier bestod av olika 

IT-projekt där man antingen implementerade eller förändrade en IT-lösning. Alla 

uppdragsgivare i de olika projekten är verksamma inom bank- och finansbranschen och det 

gav en generaliserbarhet inom denna bransch, för de resultat undersökningen genererade. 

 

2.5 Analysprocessen 
Enligt Jacobsen är en av den kvalitativa ansatsens stora fördelar att skillnaden mellan 

planering, genomförande och analys är förhållandevis liten. Man kan planera, genomföra ett 

fåtal intervjuer eller observationer och analysera dem, för att sedan återgå till planeringen, 

                                                 
36 Denscombe M. 2000 
37 Ibid. 
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förändra uppläggningen, genomföra nya observationer eller intervjuer etcetera. Analysfasen 

vid en kvalitativ ansats kan beskrivas som en kontinuerligt stigande spiral.38  Analysens faser 

beskrivning, kategorisering och kombinering, följer inte varandra slaviskt i tiden. En viss 

kategorisering sker under hela processens förlopp, ända från vår insamling av rådata. Vad 

man enligt Jacobsen ska försöka åstadkomma när man använder en kvalitativ metod är att inte 

utelämna information som kan vara relevant. För att förhindra ett sådant utelämnande är det 

en strävan att hålla analysen så öppen som möjligt i inledningen, för att därefter gradvis snäva 

in informationen.39 

 

2.5.1 Analysens fokus 

En vanlig skiljelinje som Jacobsen beskriver med stöd av Patton, inom kvalitativ analys går 

mellan det som ofta kallas analys av enskilda fall och analys där flera fall jämförs. Jacobsen 

menar att i stället för att uppfatta dem som konkurrerande kan man hävda att de kompletterar 

varandra i den bemärkelsen att det är klokt att börja med en individ/situations/fallcentrerad 

analys för att sedan gå vidare till den ämnesrelaterade analysen. Tillsammans bidrar 

analysformerna till att ge en större helhet i förståelsen av materialet.40 

 

Vi använde oss i vår analys av data, en kombination av dessa båda analysfokus. Vi behövde 

analysera de olika enskilda fallen, projekten, i ett första skede för att kunna få en inblick i och 

ett grepp om hur samarbetet fungerat. Sedan i det andra skedet analyserade vi genom att 

jämföra de olika projekten med varandra, för att på så sätt se hur man på olika sätt hanterat 

och bevarat kunskap. Vi ansåg att denna analys var mest relevant för vår kvalitativa 

undersökning och för vår problemformulering. 

 

2.6 Källkritik 
De källkritiska principerna är fyra stycken: 

• Äkthet – källan ska vara det den utger sig för att vara. 

• Tidssamband – Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

                                                 
38 Jacobsen D.I. 2002 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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• Oberoende – Källan ska stå för sig själv inte exempelvis vara en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 

• Tendensfrihet – Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden.41 

 

I vårt insamlande av empiri kunde vi vara relativt säkra på att källan var det den utgav sig för 

att vara. Dock kunde tidssambandet gällande de projekt vi undersökte skapa tvivel. Vi valde 

därför att använda oss av flera informanter från samma projekt för att skapa en utförligare bild 

av händelsen. När det gäller tendensfrihetsprincipen kunde man även här ifrågasätta den 

information informanterna gav oss. Enligt Thurén bör man vara medveten om att informanters 

personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen kan ge en falsk bild av verkligheten.42 

Helt och fullt kunde vi inte vara säkra på detta. Delvis berodde det på hur vi utformade våra 

frågor. Dock har vi i vissa avseenden frågat vad våra informanter tyckte i olika frågor. 

Motivet till det var att vi ville skapa en bild av projekten utifrån våra intressenters perspektiv, 

för att sedan kunna jämföra dessa. 

 

Insamlandet av vår teori har kunnat skapa en viss skepticism mot vad som är äkta. Vi har i 

den mån det gått kontrollerat våra källor och använt oss av välkänd litteratur och välkända 

teorier.  

 

2.7 Känslighetsanalys 
Val av metod för vår undersökning har vi i ovanstående avsnitt angett, motiverat och beskrivit 

vissa brister. Vi är dock medvetna om att andra typer av undersökningar skulle ha kunnat 

användas och genererat ett annat resultat.  

 

Brister i vår undersökning som skulle kunna framhållas är urvalsmetoden för våra 

undersökningsobjekt, där vi valde bort en stor del av konsultbranschens aktörer, så som 

managementkonsulter, utbildningskonsulter och bemanningsföretag. Vår undersökning kan på 

detta sätt, endast vara giltig för företag inom bank- och finansbranschen. En annan brist i 

undersökningen är vårt val av datainsamling där en enkät, skulle ha varit önskvärd för att ge 

                                                 
41 Thurén T. 1997 
42 Ibid. 
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undersökningen mer tyngd. Vi har inte använt oss av några oberoende källor och därför bör 

vår undersökning beaktas med en viss försiktighet. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som vi valt med utgångspunkt i 

bakgrunden, problemdiskussionen och problemformuleringen som lyder: Vilka faktorer är 

avgörande för att bevara kunskap när man i projekt arbetar med konsulter? I varje teoriområde 

kommer vi att i texten markera variablerna till vår undersökning med kursiv stil. 

 

3.1 Motivering till val av teorier 
Ett av de områden, som under senare tid lyfts fram som betydelsefullt för en organisations 

utveckling och fortlevnad, är på vilket sätt olika typer av kunskap utnyttjas och förvaltas inom 

organisationen. Inom så väl den vetenskapliga som praktiska debatten kring organisationers 

utveckling och fortlevnad har det under senare tid utvecklats perspektiv som fokuserar på 

vilket sätt olika typer av kunskap tas tillvara och utvecklas.43 Vi kommer med hänsyn av 

ovanstående beskrivning redogöra för teorier som behandlar ämnet kunskap. 

 

Genom globalisering och snabba tekniska utvecklingar har förutsättningarna förändrats för 

företagens konkurrenssituation med ökade kundkrav och möjligheten att behålla personal.44 

Ett sätt att organisera sig på är att tillämpa outsourcing. Denna strategi innefattar ofta en 

reducering av personalen. I vissa fall blir nedskärningarna av personalen så pass stor, att man i 

arbetsintensiva perioder, behöver ta in extra personal i form av konsulter. För att belysa detta 

fenomen och förklara hur man i projekt med konsulter kan organisera sig kommer vi att 

beskriva organisationsstrukturteorier. Vi kommer även att beskriva hur man kan styra projekt 

genom att redogöra för planeringsfilosofier. 

 

I enlighet med vår problemformulering kommer vi att undersöka samarbetet mellan 

uppdragsgivare och konsult i projektform. När man samarbetar i en sådan konstellation är 

kommunikation en viktig del och vi kommer därför att belysa detta med 

kommunikationsteorier. 

 

 

                                                 
43 Lindkvist B. 2002 
44 Gottfredson M. Puryear R. Phillips S. 2005 
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3.2 Kunskap 
Här nedan kommer vi att redogöra för ett urval av teorier inom kunskap. Området är 

omfattande och vi har valt de teorier som är mest förekommande i den litteratur vi studerat. 

 

3.2.1 Kunskapshantering 

Kunskapshantering är en process som hjälper organisationer att identifiera, välja, organisera, 

sprida och överföra betydelsefull information och expertis som är delar av organisationens 

minne och som typiskt vistas inom organisationen på ett ostrukturerat sätt. Målet med 

kunskapshantering är att förbättra organisationens förmåga att utföra kärnprocesserna 

effektivare.45 

 

Det finns en mängd begreppsförklaringar kring kunskapshantering. Generellt kan man säga att 

det är ett styrverktyg för att administrera och utveckla kunskap inom en organisation. 

Administrationens syfte är att skapa underlag för att hantera kunskap mellan människor inom 

organisationen. Detta gäller alla inom företaget, från den enskilde programmeraren till högsta 

ledningen.46  

 

Enligt Davenport och Prusak är kunskap varken data eller information, men de är besläktade 

med varandra, och skillnaden mellan dessa termer handlar ofta om en överenskommelse av 

skillnaden mellan termerna. Förvirringen kring vad data, information och kunskap är - hur de 

skiljer sig åt, vad dessa ord betyder - har resulterat i enorma förbrukningar i teknologiska 

initiativ som knappast levererat vad företag spenderat i investeringar eller vad de har fått ut av 

det. Det är ofta som företag inte förstår vad deras behov är förrän i efterhand, då man har gjort 

stora investeringar i system, som sedan fallit.47  

 

Det är viktigt att betona att data, information och kunskap inte är utbytbara koncept. En 

organisations framgång eller fall kan bero på vilken av dessa faktorer organisationen behöver, 

vilken man har, och vad den kan och inte kan göra med den eller de faktorerna. 

Datauppgifterna kan utgöra beståndsdelar i såväl information som kunskap men säger 

däremot inget om dess relevans eller irrelevans. Data blir information först när den kan tolkas 
                                                 
45 Turban E. Aronson J. E. 1998 
46 Davenport T.H. Prusak L. 1998 
47 Ibid. 
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och sättas in i ett sammanhang. Kunskap blir det i sin tur när en djupare förståelse för den 

specifika informationen finns. Till skillnad från data har information en betydelse som är 

ordnad i ett syfte och är beskrivande. Människan omvandlar data till information genom att 

tillföra mening och betydelse på olika sätt. För att information ska kunna bli kunskap måste 

människan själv göra arbetet. Medan människan finner data i till exempel protokoll och 

transaktioner, och information i meddelanden så skaffar hon sig kunskap genom interaktion 

med individer eller grupper.48 

 

Sveiby beskriver tyst kunskap som en mängd mönster i hjärnan som fungerar som omedvetna 

handlingsregler för att klara alla möjliga situationer. Vi har förmågan att bli bättre genom 

övning och kanske uppnå verklig expertis inom ett kunskapsområde. Handlingsreglerna är 

samtidigt en begränsning och finns där som filter eller glasögon för kunskapandet och ny 

kunskap blir därigenom färgad av den kunskap man redan har. Tyst kunskap i form av 

handlingsregler kan vara så oerhört stark och ingrodd att den är omöjlig att upptäcka själv. 49 

 

Sveibys syn på kunskap innebär att ledningen sätter på sig kunskapsglasögon i syfte att 

utforma sin strategi. Med detta menar han att ledningen har tre huvudsakliga 

kunskapstillgångar att ta hänsyn till när de utformar sin strategi. Dessa är kunderna, de egna 

anställdas kunskap, samt den egna organisationens struktur. Med detta i bakhuvudet 

konkurrerar företaget på två marknader, kund- och personmarknaden. Ledningen behöver 

därför utveckla två strategier, en för att attrahera kunder och en för att behålla 

nyckelpersoner.50  

 

3.2.1.1 Kunskapsöverföring 

Sveiby beskriver relationen mellan människor när han pratar om att utveckla kunskap och 

kunskapsöverföring. Han menar att det finns två olika typer av kunskapsöverföring mellan 

människor och dessa är information och tradition.51 

 

Sveiby menar att information är osäker och ineffektiv när det gäller att överföra kunskap 

mellan människor. Det beror på att det är mottagaren av informationen som ger mening åt 

                                                 
48 Davenport T.H. Prusak L. 1998 
49 Ibid. 
50 Sveiby K.E. 1996 
51 Ibid. 
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denna information, inte avsändaren. Sveiby anser att man endast med information kan få 

mottagaren att med hjälp av sin tysta kunskap ge en egen mening åt den kunskap som du 

försöker förmedla. För att andra skall kunna lära sig använda det de får via information måste 

de alltid öva, pröva på och själva reflektera. Om syftet är att förändra kompetens kan man inte 

lita till information som överföringsmedium utan måste använda metoder som påminner om 

tradition.52 

 

Enligt Sveiby överförs kunskap bäst om den som skall lära sig deltar i en process. Det som 

händer i en sådan process är att eleven själv återskapar den kompetens som läraren har. 

Tradition tar dock tid. Ett annat problem enligt Sveiby är att, mycket av traditionen, sitter i 

väggarna och är oartikulerad, så att man bokstavligen måste leva med i yrket för att kunna ta 

del av kompetensen. Även om tradition är ett långsamt sätt att överföra kompetens på, är det 

ändå effektivt. Det räcker oftast med att arbeta tillsammans med någon som kan mer än man 

själv. Överföringen är automatisk och omedveten. Genom att arbeta i en tradition lär man sig 

så mycket att man blir omedveten om hur mycket man i själva verket kan. Tradition är 

fortfarande det bästa sättet att överföra kompetens på enligt Sveiby.53 

 

    

 

 

 

 
 

Tabell 3.1 Överföring av kunskap sker huvudsakligen på två sätt, via information och tradition.54 

 

3.2.2 Kunskapsutveckling 

Normann beskriver kunskapsutvecklingsprocessen som den mest grundläggande delen i en 

genuin utvecklingsprocess som avser kvalitativ växt, och att det finns tre viktiga egenskaper 

som måste karaktärisera en framgångsrik kunskapsutvecklingsprocess. Det första är kunnande 

som måste utvecklas kring en helhet. Det andra är ny kunskap som utvecklas genom 

                                                 
52 Sveiby K.E. 1996 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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nykombinationer av existerande kunskapsområden. Det tredje är att föreställningarna om 

kunskapsutvecklingens innehåll och mönstret av kunskapskonfrontation måste konkretiseras i 

ett nätverk av sociala kontakter som understöds av den organisatoriska strukturen.55 

 

3.2.3 Lärande 
Jacobsen och Thorsvik använder sig av en allmän definition av lärande, med stöd av Robbins. 

Rent allmänt kan man säga att lärande inträffar när individer, grupper eller organisationer 

företar en relativt permanent förändring av beteende på grundval av erfarenheter.56 

 

Jacobsen och Thorsvik tar vidare stöd av Argyris där lärande innebär förändring av beteende. 

Det är inte tillräckligt att ha kunskap om vad man bör göra, man ska också göra det. Lärande 

innehåller både en kunskaps- och en handlingskomponent. Lärande försiggår när vi upplever 

och analyserar för att uppnå ett annat resultat och därnäst att vi ändrar vårt beteende. Denna 

punkt är viktig eftersom den förutsätter att det finns ett samband mellan vad vi vet (kunskap) 

och vad vi gör (beteende). Ändringen av beteendet måste även vara förhållandevis permanent 

och lärandet sker på grundval av erfarenhet, det vill säga något som vi upplever eller har 

upplevt.57 

 

3.2.3.1 Organisatoriskt lärande 

Ledningen eller andra i en organisation kan starta inlärningsprocesser genom att utsätta 

medlemmarna för olika stimuli. Organisationen kan utforma belöningssystem och 

bestraffningsreaktioner som uppmuntrar till eller förhindrar vissa typer av beteende. En 

positiv belöning för en viss beteendetyp leder så småningom till permanent förändring av 

organisationsmedlemmarnas beteende.  Kognitiv inlärningsteori anger hur kunskap används, 

vilka inlärningstyper som är lättast eller svårast att uppnå, och att inlärning också beror på 

vilken typ av stimuli man utsätts för, hur ofta de upprepas och hur de uppmärksammas. Social 

inlärningsteori visar vad förtroende för den källa som presenterar stimuli betyder för 

inlärningen.58 

 

                                                 
55 Normann R. 1999 
56 Jacobsen D.I. Thorsvik J. 1998 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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3.2.4 Val av teori 

Vi kommer i vår undersökning använda oss av teorin kunskapshantering som även inkluderar 

kunskapsöverföring. Denna teori anser vi lämpligast belyser fenomenet kunskap och på vilket 

sätt olika typer av kunskap utnyttjas och förvaltas inom organisationen, som under senare tid 

lyfts fram som betydelsefullt för en organisations utveckling och fortlevnad. 

 

 

3.3 Organisationsstruktur  
Struktur handlar om relationer mellan delar av en organiserad helhet, och begreppet struktur 

kan tillämpas på nästan vad som helst.59 

 

3.3.1 Organiska och byråkratiska strukturer 

Enligt Normann finns det ett starkt samband mellan organisationsstrukturen och företagets 

möjligheter till växt. Det finns också ett starkt samband mellan företagets inlärningsförmåga 

och de enskilda individernas möjligheter till personlig inlärning och växt. Den byråkratiska 

organisationsstrukturen är föga utvecklande för individen och den ger små möjligheter till 

egna initiativ och ställer som viktigaste krav att man bör följa reglerna. Normann menar att 

den organiska strukturen ger större möjligheter till personlig inlärning och växt.60 

 

3.3.2 Projektstruktur 

Hatch beskriver projektorganisationens struktur som en matrisstruktur. Den kombinerar den 

funktionsbaserade strukturens effektivitet med den divisionaliserande strukturens flexibilitet 

och känslighet. Detta uppnås genom att man överlappar funktionsbaserade och 

divisionaliserade strukturer. I matrisorganisationen knyts medlemmar av organisationen, som 

är specialiserade inom en viss funktion, till en eller flera projektteam. Dessa uppdrag fördelas 

ofta i en förhandling mellan funktionschefer och projektledare, och ibland är även de aktuella 

teamen eller potentiella medlemmar inblandade.61 

 

                                                 
59 Hatch M.J. 2002 
60 Normann R. 1999 
61 Hatch M.J. 2002 
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Morgan beskriver också matrisorganisationen som en projektorganisation. Adhocrati, en term 

som myntats av Bennis för att beskriva organisationer som har en tillfällig design, liknar 

Burns och Stalkers organiska organisationsform och Morgan anser att denna är mycket väl 

anpassad för komplexa, oklara och osäkra uppgifter i en turbulent miljö. Adhocratin 

inbegriper vanligtvis projektteam som samlas för att utföra en viss uppgift och som upplöses 

när uppgiften är klar. Medlemmarna sprids då till andra team för att arbeta med nya projekt.62 

 

3.3.3 Val av teori 

När företag tillämpar outsourcing innefattar denna strategi ofta en reducering av personalen. I 

vissa fall blir nedskärningarna av personalen så pass stor, att man i arbetsintensiva perioder, 

behöver ta in extra personal i form av konsulter. För att kunna organisera organisationen vid 

dessa arbetsintensiva perioder och när man tar in konsulter i sin verksamhet anser vi att teorin 

projektstruktur bäst belyser detta fenomen. 

 

3.4 Planeringsfilosofier 
Normann beskriver två teorier för styrning i organisationer. Styrning handlar enligt Normann 

om hur beslutsfattaren planerar det framtida tillståndet för organisationen.63 De två teorier 

som han tar upp är Målstyrning och Processtyrning. 

 

3.4.1 Målstyrning 

Planering antas traditionellt gå till så att beslutsfattaren formulerar sina mål, bryter ner dessa i 

delmål och formulerar en så kallad mål-medel-hierarki, söker efter alternativ, väger dessa 

alternativ mot målen och bedömer om de är satisfierande eller inte. Sedan väljer 

beslutsfattaren det första satisfierande alternativet eller alternativet med den högsta 

måluppfyllelsen. Denna planeringsteknik bygger på modellen av den rationelle 

beslutsfattaren. Målsynen är lämplig för situationer där planeringsmiljön är någorlunda 

välkänd och strukturerad och i ett i huvudsak slutet och väl kartlagt system. Den är även enligt 

Normann att föredra när företaget befinner sig i ett moget stadie av företagets 

                                                 
62 Morgan G. 1999 
63 Normann R. 1999 
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utvecklingscykel och spänningar inte är önskvärda och elimineras genom planering. 

Målstyrningen är förknippad med harmoni och överensstämmelse.64 

 

3.4.2 Processtyrning 

Denna teori utmärks av att man har en styrning där man inte formulerar mål i form av 

framtida tillstånd som man avser att uppnå, utan att man formulerar en vision av ett framtida 

tillstånd som bygger på de insikter man för tillfället har. Med utgångspunkt från denna vision 

formulerar man ett eller flera första steg i en process. När man tagit dessa processteg bör 

erfarenheterna utvärderas, visionen förändras med hänsyn till det nu aktuella kunskapsläget 

och nya processteg formuleras. Planering är ett inlärningsförlopp i vilket perspektivet ständigt 

skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder och människan ses som lärande och 

kunskapsbyggande system. Processynen passar i situationer då planeringsmiljön delvis är 

okänd, flexibiliteten och förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för framgång och 

när företaget befinner sig i ett tidigt stadium i utvecklingscykeln. Spänningar är i stor 

utsträckning önskvärda och utgör resurser i planeringen för att skapa effektivitet. Den passar i 

öppna system, med oklara miljöfaktorer och dåligt kända orsak-verkan-samband. Detta leder i 

processtyrningen till att genuin långsiktsplanering alltid är kortsiktig.65 

 

3.4.3 Val av teori 

Ett fenomen som vi uppmärksammade i vår problemformulering är när man tar in konsulter i 

sin organisation. Vi anser att något som är viktigt vid tillfällen då man tar in konsulter, är att i 

projektet kunna styra och genom styrningen och planeringen lära sig och skapa kunskap. Av 

de styrningsteorier som vi beskrivit ovan anser vi att processtyrning är den teori som 

lämpligast belyser styrningen av projektet i detta fenomen. 

 

 

3.5 Kommunikation 
Det finns två framträdande skolor beträffande kommunikationsstudier. Den första ser 

kommunikation som överföring av meddelanden. Den ser kommunikation som en process 

genom vilken en person påverkar någon annans beteende eller sinnesstämning. Den andra 
                                                 
64 Normann R. 1999 
65 Ibid. 
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skolan ser kommunikation som skapande och utbyte av betydelser och den inriktar sig på hur 

meddelanden, eller texter, samverkar med människor för att skapa betydelser.66 

 

3.5.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell tillhör processkolan och den presenterar 

kommunikation som en enkel, linjär process. Tre problemområden identifieras. Nivå A 

inbegriper tekniska problem och hur kommunikationssymbolerna exakt kan överföras. Nivå B 

inbegriper semantiska problem och hur noggrant de överförda symbolerna uttrycker den 

önskade betydelsen. Nivå C inbegriper effektivitetsproblem och hur effektivt den mottagande 

betydelsen påverkar beteendet på önskat sätt. Dessa tre problemområden är inte avskilda från 

varandra, utan är besläktade och det finns även beroenden mellan de tre nivåerna. Enligt 

Shannon och Weaver är anledningen till att studera kommunikation på alla de tre nivåerna, att 

förbättra processens noggrannhet och effektivitet. Källan ses som beslutsfattaren, den som 

väljer ut ett ur en uppsättning tänkbara meddelanden. Det utvalda meddelandet omvandlas 

sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren. Brus är allt som 

läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts till källan.67 

 

3.5.2 Kommunikation i organisationer 

Feedback är ett begrepp som Shannon och Weaver inte använder, men som andra forskare 

funnit värdefullt.68 I följande modell som kommer att beskrivas är detta begrepp inbegripet. 

Jacobsen och Thorsvik beskriver kommunikation schematiskt som en process som består av 

följande åtta element: budskap, (verbala och icke-verbala signaler som överförs), kanal, 

(medel eller medium att överföra budskap), avsändare (källan till ett budskap), mottagare 

(bestämmelseort för det överförda budskapet), överföring (sändande och mottagande av 

budskap), kodning (utformning av budskap för överföring), avkodning (tolkning av ett 

mottaget budskap) och feedback (ett budskap som sänds tillbaka som svar på det mottagna 

meddelandet). Det är vanligt att framställa de inbördes relationerna mellan elementen i 

kommunikationsprocessen i en enkel kommunikationsmodell. Kommunikationsmodellen har 

som utgångspunkt att det finns en avsändare som har ett budskap som ska överföras till en 

                                                 
66 Fiske J. 2001 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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mottagare. Budskapets karaktär och ändamål och hur relationen mellan avsändare och 

mottagare ser ut blir ofta bestämmande för valet av kommunikationskanal. Om budskapet är 

komplicerat, tvetydigt eller på annat sätt kan missförstås kan ett möte vara att föredra. Detta 

ger det bästa tillfället att förmedla mycket information under kommunikationens lopp. 

Avsändaren får också omedelbar feedback på informationen och kan då försöka rätta till 

eventuella missförstånd och oklarheter, och anpassa argumentationen till mottagarens reaktion 

på budskapet. Om budskapet däremot är av enkel, rutinmässig karaktär är det naturligt att 

använda de formella kanaler som finns etablerade för sådan kommunikation.69 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                  Figur 3.1 Kommunikationsprocessen.70 
 

3.5.3 Val av teori 

I kommunikationsteorierna belyser vi kommunikationen mellan en organisation och en 

konsult. Detta fenomen att ta in konsulter till sin organisation genererar ett samarbete, där 

man måste utnyttja kommunikationen för att få en lyckad överföring av kunskap. Det som är 

viktigt i kommunikationen är att man hela tiden ger varandra feedback så att missförstånd inte 

uppkommer. Vi har därför valt att tillämpa teorin kommunikation i organisationer för att 

belysa detta fenomen. 

                                                 
69 Jacobsen D.I. Thorsvik J. 2002 
70 Ibid. 
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3.6 Teoretisk syntes 
För att belysa de teorier som är viktiga för vårt fenomen upprepar vi här först vår 

problemformulering: Vilka faktorer är avgörande för att bevara kunskap när man i projekt 

arbetar med konsulter? 

De teorier som vi ser är relevanta för vårt fenomen är kunskap, planeringsfilosofier, 

organisationsstruktur och kommunikation. Vi har valt att beskriva dessa teorier i en modell: 

 

 
 Figur 3.2 Teoretisk syntes.71 

 

 

Vi har utformat ovanstående modell för att visa hur man på bästa möjliga sätt ska bevara 

kunskap i en organisation. Bevarad kunskap får man genom att man har en god hantering av 

kunskap och att man i denna använder sig av olika processer, modeller och metoder. När man 

i en organisation ska hantera och bevara kunskap är det viktigt att man gör det möjligt för 

kunskapen att överföras, och att man tänker på att organisationsstrukturen ska göra det möjligt 

för processerna och modellerna att skapa kunskapsöverföring. Det är även avgörande för en 

organisation att alla delar kommunicerar med varandra och att man gör kunskapen tillgänglig 

för alla. Genom att använda planeringsfilosofier kan man styra och planera organisationen så 

att man i rätt situation använder sig av rätt styrning så att kunskap genereras. 

 
                                                 
71 Författarnas figur. 
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3.7 Teoretisk referensram 
Syftet är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och konsult i tre olika 

projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap. Utifrån detta 

syfte har vi valt att använda oss av följande teorier i vår undersökning: kunskapshantering, 

projektstruktur, processtyrning och kommunikation i organisationer. Vi kommer med hjälp av 

dessa teorier analysera och utvärdera hur SEB Finans AB, AMF Pension och Uppdragsgivare 

III har hanterat och bevarat kunskapen när det samarbetat med respektive konsult. 

 

När man som uppdragsgivare samarbetar i ett projekt med konsulter är det viktigt att man har 

en effektiv kunskapshantering. I kunskapshanteringen använder man sig av styrverktyg som är 

ett sätt för uppdragsgivaren att genom modeller, processer och metoder administrera och 

utveckla kunskapen i projektet. För kunskapshanteringen hos uppdragsgivaren är det även 

viktigt att man skapar interaktion mellan sig och konsulten eftersom det är genom 

interaktionen med individer och grupper man skaffar sig kunskap. Uppdragsgivaren bör då 

skapa ett nära samarbete med konsulten för att kunna få en tillfredställande interaktion som i 

sin tur genererar kunskap. I denna interaktion kan man använda sig av olika kanaler eller 

medium för att kommunicera sina budskap. Kanaler som till exempel brev, data och e-mail 

bör användas mellan uppdragsgivare och konsult. Budskapen kan i dessa fall antingen bestå 

av verbala eller icke-verbala signaler. Genom att avsändaren får feedback på informationen 

från mottagaren bör man då försöka rätta till eventuella missförstånd och oklarheter, och 

anpassa argumentationen till mottagarens reaktion på budskapet. 

 

Det finns två olika typer av kunskapsöverföring mellan människor och dessa är information, 

där det är mottagaren som ger mening åt informationen, det andra är tradition, där man lär sig 

av andras exempel, genom att öva sig och att träffa varandra. Enligt våra teorier är 

informationsöverföringssättet ett mindre pålitligt medel att överföra kunskap och tradition det 

mest pålitliga. Med andra ord bör uppdragsgivaren i detta fall använda sig av tradition i någon 

form.  

 

Med en särskild struktur eller design som bör likna den organiska organisationsformen kan 

man skapa förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap i ett projektteam där medlemmarna 

är sammanförda för att utföra en uppgift under en begränsad tid. När man planerar i ett projekt 

där man arbetar med konsulter bör man se denna planering som ett inlärningsförlopp i vilket 
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man skiftar perspektiv mellan den vision man har satt upp och de åtgärder man bör göra för 

att uppnå visionen i projektet. Man bör alltså lära sig av sina erfarenheter och genom 

styrningen bör man ta det hela i flera olika steg. När man tagit dessa steg bör erfarenheterna 

utvärderas, visionen förändras med hänsyn till det nu aktuella kunskapsläget och nya steg 

formuleras. På detta sätt kan man kontinuerligt fånga upp kunskapen i projektet och bevara 

den som ny och inlärd kunskap. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de intervjuer vi har genomfört med uppdragsgivarna 

och konsulterna. Vi kommer först att göra en kort företagspresentation och beskriva 

bakgrunden till projekten för att sedan redovisa intervjuerna. 

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 SEB Finans AB 

År 1998 genomfördes en fusion mellan företagen Finans Scandic och Trygg Finans som 

resulterade i bolaget SEB Finans AB. Bolaget är helägt av SEB och utgör ett viktigt 

komplement för kundernas finansiella behov. 

 

Vid fusionen medförde det att det blev tre separata IT-system i företaget. Detta krävde olika 

kompetenser av personalen av drift och underhåll. För ett effektivare arbete såg SEB Finans 

AB behovet av ett mer enhetligt och moderniserat IT-system. Ett systembyte initierades och 

konsultföretaget WM-data involverades för att implementera finanssystemet WinFinance 

2000. Projektet namngavs Falcon II och startade i maj år 2002. 

 

4.1.2 AMF Pension 

Fram till år 1997 var AMF Pension i en monopolställning och skötte pensionerna av LO-

kollektivet. Från år 1997 fick LO-kollektivet möjlighet att välja var de ville placera sina 

pensionspengar, och man blev satt i en konkurrenssituation. Idag är AMF Pension ett välkänt 

företag på marknaden för pensionssystem och har ett stort utbud av pensionslösningar och 

fonder. 

 

För tre år sedan gjorde AMF Pension ett strategiskt val för att få kunden i centrum, och man 

satsade då hårt på ett CRM-system - kundhanteringssystem. Man ville ha möjligheten att få 

tillgång till kundens information oavsett var kunden ringde ifrån. Det gjorde man genom att 

införa en integrationsplattform, en möjliggörare för kommunikation mellan system. Det blev 

starten till projekt Baseline och samarbetet med konsultföretaget Zystems by Semcon. 
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4.1.3 Uppdragsgivare III 

Uppdragsgivare III är en av Nordens största bankkoncerner. Förutom i Sverige har de även 

verksamhet i Norge, Finland och Baltikum. 

 

Uppdragsgivare III köpte upp en annan bank. Den uppköpta organisationen involverades i 

Uppdragsgivare III och man var tvungen att bestämma hur man skulle integrera de båda 

bankernas IT-system. Denna integrering mynnade ut i ett projekt som hette Projekt III. 

Konsult III ansökte om att få ta hand om projektet och anlitades för att ta hand om 

systemintegreringen. Projektet bestod av tre delprojekt där verksamheterna ställde kraven och 

var med i acceptanstesterna. Projektet tog cirka åtta månader att genomföra. 

 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 SEB Finans AB 

Intervjun med uppdragsgivaren SEB Finans AB genomfördes med IT-chefen Kjell Lindqvist 

och systemutvecklaren Magnus Skoglund. Intervjun med konsultföretaget WM-data 

genomfördes med projektledaren Stig Bohman och systemutvecklaren Ulrika Jonsson. 

 

4.2.1.1 Kunskapshantering 

SEB Finans AB anser att kunskapsöverföringen är viktig i sin organisation. Strategin som 

SEB Finans AB jobbar efter, för att ta till sig ny kunskap, är att så tidigt som möjligt få in den 

egna personalen vid konsultuppdrag och i projekt, för att få en så bra kunskapsöverföring och 

bevarad kunskap som möjligt. En annan anledning är också att man inte vill göra sig beroende 

av konsulten. SEB Finans AB anser att det är viktigt att man deltar under konsultens arbete, 

vilket ger mycket för den personliga utvecklingen. SEB Finans AB strävar alltid efter att den 

egna personalen ska ha inblick i projekten med samarbetet av konsulter. Man ska alltid ha 

möjligheten att byta ut en konsult, detta kallar Kjell Lindqvist för strategisk flexibilitet. 

 

SEB Finans AB har ett krav på dokumentation från konsulten. En del av dokumentationen 

ligger i kravspecifikationen men det krävs även en slutdokumentation. Principen är att ingen 

konsult får lämna SEB Finans AB utan en väl genomförd dokumentation och i WM-datas fall 

tog det lång tid innan den godkändes, på grund av att dokumentation inte hade gjorts parallellt 

med arbetet. 
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Enligt Lindqvist brukar man prata om 80/20-regeln där 80 procent av kunskapen ska finnas 

med i dokumentationen och 20 procent alltid kommer att finnas kvar i huvudet på konsulten. 

Det är viktigt att man håller koll på dessa siffror så att det inte blir 70/30 eller 60/40, särskilt 

när man arbetar med konsulter, på grund av att det finns en risk att kunskap annars försvinner 

ut ur företaget. Tid, pengar och beroende är viktigt när man pratar om dokumentation. Det 

som konsultbolagen säljer är människors kompetens och om uppdragsgivaren inte frågar efter 

dokumentation så blir det oftast ingen utförd. Uppdragsgivaren måste hela tiden betona vikten 

av dokumentationen, i sin relation till konsulten och sätta upp en deadline för den färdiga 

dokumentationen. Som styrgruppsmedlem är det viktigt att hålla koll på frågan om 

dokumentation genom avtal och maktstrukturer. 

 

Under projekttiden skrev SEB Finans AB själva sin användardokumentation och hade 

utbildning av personalen som man anordnade som delprojekt. SEB Finans AB sammanställde 

även användarmanualerna av det nya IT-systemet, som man utbildade superanvändare på, 

som i sin tur förde kunskapen vidare till övriga anställda. Det nya IT-systemet innebar stora 

förändringar i användargränssnittet där man arbetade med ett nytt sätt att tänka med nya 

funktioner. Denna övergång gick smärtfritt och man fick bra respons av de anställda. 

 

Programmeringen utfördes av WM-data, främst i sina egna lokaler, vilket var till en fördel då 

de kunde sitta i fred under konstruktionsfasen och kunde ställa frågor till SEB Finans AB vid 

behov. Nackdelen var att det geografiskt kunde bli lite långt mellan dem. Om man satt 

tillsammans så upplevde både uppdragsgivaren och konsulten att det var lättare att lösa 

problem snabbare. Man provade båda arbetsmetoderna under projektets gång. 

 

IT-avdelningen på SEB Finans AB har hög kompetens av systemet, och det hade inte orsakat 

några problem om WM-data hade gått ur samarbetet. Kunskapsöverlämningar av koden 

pågick löpande under hela projektets gång mellan WM-data och SEB Finans AB. Man fick 

också kunskap om kodens uppbyggnad genom acceptanstesterna när man gick in i koden och 

korrigerade fel. 

 

SEB Finans AB anser att de inte hade några större problem med kunskapsöverföringen i 

projektet Falcon II. 
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4.2.1.2 Projektstruktur 

Projektet bestod av två styrgrupper. En affärsmässig styrgrupp där VD:n och andra 

styrelserepresentanter fanns representerade. Den andra var en operativ styrgrupp där bland 

annat projektledaren fanns representerad och kom med uppslag, prioriterade vid behov och 

tog hand om alla resurser. Under dessa styrgrupper fanns ett projektledarteam med en 

huvudprojektledare, en biträdande projektledare och en projektledare från WM-data. 

Projektteamet bestod av 20-30 medlemmar som bestod av delgrupper. Mellan 40-60 personer 

hos SEB Finans AB var produktions- och systemmässigt berörda av projektet. Av dessa var 

cirka 10-15 personer involverade i direkt operativt arbete inom projektet. 

 

4.2.1.3 Processtyrning 

Man hade kontinuerliga projektmöten och projektuppföljningar där projektmedlemmarna 

överförde kunskap, och efter varje release hade man en utvärdering av utvecklingen. En 

operativ styrgrupp hade möte var tredje vecka där man diskuterade vad som hade hänt, vad 

som pågick och hur prognosen såg ut framöver. Dessa möten var det officiella forumet för 

utvärderingar. 

 

Personalen som arbetade ute i verksamheten var inte involverade i själva arbetet med 

systembytet, utan involverades vid konverteringen. Under konverteringstiden var det ett 

intensivt arbete för alla inblandade, på grund av att man samtidigt måste stänga det gamla 

systemet och snabbt föra över all information till det nya systemet, samt verifiera så att inga 

fel skapades. Man hade successiva kontrollstationer som gjorde att IT-systemet gick bra att 

införa med få systemfel som följd. Allt gjordes i etapper och projektmedlemmarna lärde sig 

mycket under projektets gång. 

 

Driften och förvaltningen av systemet tog SEB Finans AB själva hand om. Driften av 

systemet innebar att man måste göra körningar och backuper av systemet. Under denna fas av 

projektet hade man ingen mall att gå efter och man visste inte hur man skulle ta fram modeller 

eller hur man skulle hantera detta. Man har under resans gång fått lära sig och tagit lärdom av 

detta. 
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4.2.1.4 Kommunikation 

Samarbetet fungerade bra både relations- och kompetensmässigt enligt SEB Finans AB och 

WM-data, där den positiva inställningen till samarbetet har varit bidragande. Man förde hela 

tiden en dialog för att komma överens om vad som behövde göras. Kommunikationskanaler 

som man använde under projektets gång var bland annat e-mail, telefon, nätverk, workshops 

och personlig dialog. 

 

4.2.2 AMF Pension 
Intervjun med uppdragsgivaren AMF Pension genomfördes med IT-Arkitekten Christer 

Sandin. Intervjun med konsultföretaget Zystems by Semcon genomfördes med regionchef 

Markus Birgander. 

 

4.2.2.1 Kunskapshantering 

AMF Pension anser att kunskapshanteringen är mycket viktig i sin organisation. Oavsett om 

man är konsult eller fast anställd har AMF Pension en egenutvecklad systemutvecklingsmetod 

för att hantera detta på bästa sätt och som grundar sig på RUP. Alla i projektet ska vara 

utbildade på RUP, även de konsulter som anlitas. I den egna metoden finns det angivet vilka 

dokument som ska finnas i projektet och alla får en genomgång av hur metoden fungerar, och 

vad som krävs av den inför ett projekt. Andra metoder man använder sig av vid 

kunskapshantering och överföring är bland annat workshops, och personlig dialog. 

 

När man startar upp projekt på AMF Pension tar man in konsulter, på grund av att den egna 

verksamheten arbetar med andra förvaltningsprojekt. Den som ska utföra ett arbete ska ge en 

kostnadsuppskattning på hur lång tid det tar att både göra programmeringen och att 

dokumentera, oavsett om det är en konsult eller intern personal. Innan projektet är klart ska 

det lämnas över till en förvaltningsgrupp. Ett projekt avslutas alltså inte med att man endast 

sätter något i produktion. Alla anställda har på ett eller annat sätt ett förvaltningsuppdrag och 

det ska alltid finnas en mottagare av konsultens jobb vid ett projektavslut. Det CRM-system 

som man idag har är uppbyggt av konsulter och till viss del anpassat till AMF Pension, detta 

anser man är en fara i kunskapshanteringen och för att försäkra sig om kompetens sätter man 

upp långtidskontrakt med dessa konsulter. 
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När Zystems by Semcon implementerade integrationsplattformen tog det cirka två till tre 

veckor. Efter implementeringen utbildade man teknikerna på AMF Pension under två dagar 

för att de skulle lära sig systemet. I leveransen av integrationsplattformen från Zystems by 

Semcon fanns allt dokumenterat i kravspecifikationerna, vad som hade levererats, hur det 

levererades, var det levererades och så vidare. Alla dokument ägs sedan av uppdragsgivaren 

och dessa ligger till grund för supporten. Om det uppstår ett fel i ett flöde ser man direkt i 

kravspecifikationerna var felet ligger. AMF Pension har idag en konsult från Zystems by 

Semcon som sitter i deras lokaler, som en säkerhetsåtgärd, så att de hela tiden har support om 

något skulle bli fel i systemet. Under projektets gång anlitade man även andra konsulter, 

förutom Zystems by Semcon. En av dessa konsulter skulle finnas med som en kunskapslänk 

mellan Zystems by Semcon och AMF Pension. Genom konsulten har man lärt upp två av de 

anställda på AMF Pension och idag är de mer eller mindre självgående, och är mycket 

värdefulla när det gäller kompetensen i systemet. Christer Sandin betonar hur viktigt det är att 

man i den egna organisationen har kunskap och kompetens om systemet. 

 

Christer Sandin anser att man aldrig helt kan skydda sig mot att kunskap inte förs ut från 

företaget utan överlämning från konsulter till AMF Pension. Man har dock inte haft något 

större problem med detta. Det har försvunnit information, men då har anledningen varit att 

man inte haft tillräckligt med tid för kunskapsöverföring. Alla konsulter som kommer in i 

huset skriver på sekretesspapper. Det man i så fall kan se som en viss risk eller problem vid 

kunskapsöverföring från konsulter till sig är att man har för mycket eller fel kunskap. Det vill 

säga att man har haft ett samarbete med en konsult där dennes kompetens har överstigit sin 

egen och man har fått en ofullständig överlämning, och då främst av tidsbrist. 

 

Vid ett projektavslut sammanställer projektledaren en rapport där alla medlemmar bidrar med 

hur det har upplevt projektet och eventuella råd eller tips till kommande projekt och 

samarbeten. 

 

4.2.2.2 Projektstruktur 

I projektteamet Baseline var man mellan 10-15 projektmedlemmar och fördelningen var 40/60 

procent där konsulterna dominerade. I projektet ingick det en projektledare, en IT-arkitekt, 

tekniker för implementering, testpersonal och verksamhetskunnig personal inom området. 
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Därefter delade man in projektet i 5-6 arbetsområden. Vissa av konsulterna från Zystems by 

Semcon arbetade från deras kontor i Göteborg. 

 

4.2.2.3 Processtyrning 

I projektet hade man kontinuerliga möten varje vecka då alla i projektet deltog. Man gick 

igenom allt som berörde utvecklingen och alla fick komma med synpunkter för att sedan 

planera vad som skulle göras framöver. En gång i månaden uppdaterade man konsulterna från 

Zystems by Semcon i Göteborg på projektet. 

 

I kravspecifikationerna, som sattes upp av projektledaren på Zystems by Semcon, kom man 

överens om hur arbetet och flödet skulle se ut och det motsvarade cirka 80 procent av 

konsultens arbete. 

 

4.2.2.4 Kommunikation 

Kommunikationsmedel som man använder sig av på AMF Pension är främst e-mail där större 

delen av informationen mellan projektmedlemmar cirkulerar. Christer Sandin anser att denna 

kommunikationskanal till viss del missbrukas, i det avseendet att man får för mycket 

information. Det blir ett massutskick av information som man redan har tagit del av eller inte 

är i behov av att hantera. Telefonen är också ett kommunikationsmedel som används flitigt. 

På AMF Pensions Intranät har man en projektplats där man lagrar all dokumentation och 

information kring projekten som alla har tillgång till och som fungerar som en mötesplats. 

 

4.2.3 Uppdragsgivare III 

Intervjun för Projekt III genomfördes med chefen för projektledargruppen hos 

Uppdragsgivare III och med delprojektledaren hos Konsult III. 

 

4.2.3.1 Kunskapshantering 

Uppdragsgivare III anser att kunskapshanteringen är mycket viktig i deras organisation. För 

att få en godkänd kunskapshantering och kunskapsöverföring hos Uppdragsgivare III 

använder de sig av en egen utarbetad utvecklingsprocess. För den underliggande tekniken har 

de två system för övertagande, en för produktion och en för förvaltning som ska säkerställa 

kunskapsöverföringen. Man har i dessa två system olika checklistor som måste arbetas 

igenom för att projekt ska bli godkända. Det krävs att projekten är väldefinierade och de är 
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hårt styrda av projektdirektiv och projektplaner ända ner till slutrapport. Inget projekt sätts i 

produktion om det inte uppfyller de krav som är uppsatta i utvecklingsprocessen. I projekt där 

verksamheten berörs så ingår det utbildning och information till de systemansvariga. 

 

Vid intervjutillfället ansåg Uppdragsgivare III att de inte har några problem med 

kunskapsöverföringen när det gäller projekt oavsett om de använder sig av konsulter eller den 

egna personalen. Alla projekt måste landa i en slutrapport som ska godkännas av 

projektstyrelsen. Syftet med denna slutrapport är att säkerställa kunskapsöverföringen men 

även att man ska lära sig något av projektet som man kan ta med till nästa projekt. 

Uppdragsgivare III och Konsult III anser att de alltid kan bli bättre på att styra projekt 

eftersom alla projekt är olika och det finns ingen optimal modell för projekt. För att kunna 

kontrollera de olika tiderna i projekt använder de sig av olika nyckeltal så att de kan se hur 

mycket tid som läggs på vad. Detta har man sedan nytta av när man ska starta upp nya projekt 

och involvera projektmedlemmar. Man har uppföljningar och tidsuppföljningar på alla 

projektmedlemmar och försöker sedan integrera detta på alla olika tester, utvecklingar, 

kravspecifikationer och projektledning. Vid de kompletterande frågorna ansåg 

Uppdragsgivare III att ett stort problem i organisationen är om den systemansvarige i ett 

projekt inte får rätt information. Detta hanterar man genom att den berörde systemansvarige 

alltid deltar i de projekt som berör den systemansvariges system. 

 

4.2.3.2 Projektstruktur 

Projektteamet bestod av en styrgrupp som hade hand om de övergripande frågorna, en 

projektledningsgrupp över verksamheten, som hade hand om kravfångst, acceptanstest och 

utbildning. De hade även en projektledningsgrupp över IT-genomförandet som ansvarade för 

utvecklingen, system, prestandatest och överlämnande till driften och produktionen. Totalt var 

cirka 25 till 30 personer involverade i projektteamet och cirka sju stycken av dessa var 

konsulter. Merparten som hade hand om utvecklingen av IT-systemet var konsulter. 

 

4.2.3.3 Processtyrning 

Löpande under projektets gång hade man möten veckovis och gruppstyrningsmöten hölls var 

tredje till var fjärde vecka. Under mötena hade man uppföljningar och rapporteringar för att 

utvärdera hur olika aktiviteter hade genomförts och hur planeringen framöver skulle se ut. Vid 
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projektets slut hade man en avrapportering till styrgruppen och överlämnande av restpunkter 

till förvaltningsansvariga. 

 

4.2.3.4 Kommunikation 

Under projektets gång har man kontinuerligt använt kanaler som telefon och e-mail för utbyte 

av krav- och systemspecifikationer och annan dokumentation. 
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5 Analys 
Vi kommer i detta avsnitt att analysera vår empiri utifrån vår teoretiska referensram och vårt 

syfte som lyder: Syftet är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och 

konsult i tre olika projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap. 

 

5.1 Kunskapshantering 
Kunskapshanteringen innefattar styrverktyg för att administrera och utveckla kunskap i 

organisationen. Den innefattar även interaktion mellan individer och grupper som skapar 

kunskap. Målet med kunskapshantering är att förbättra organisationers förmåga att utföra 

kärnprocesserna effektivare. När man pratar om kunskapsöverföring kan det överföras på två 

olika sätt. Det första är genom information som är ett mindre pålitligt medel att skapa kunskap 

genom, eftersom det är mottagaren och inte sändaren som ger mening åt informationen. Det 

andra är tradition, som är ett mer pålitligt medel där man lär sig av andras exempel, genom att 

öva sig och att träffa varandra. 

 

5.1.1 SEB Finans AB 

SEB Finans AB anser att kunskapshanteringen är viktig i sin organisation och i detta projekt 

anser de att de inte haft några problem med kunskapsöverföring. De har en strategi när det 

gäller att ta till sig ny kunskap vid samarbeten med konsulter. Det innefattar att få in den egna 

personalen så tidigt som möjligt i projektet, för att kunna tillgodogöra sig så mycket kunskap 

som möjligt. De har även något som de kallar för strategisk flexibilitet där man strävar efter 

att alltid ha egen personal som har inblick i projektets arbete. Syftet är att man hela tiden ska 

ha möjligheten att ersätta konsulten. När det gäller interaktionen med konsulten har SEB 

Finans AB haft ett nära samarbete med WM-data och under projektets gång haft en dialog och 

kommit överens om vad som skulle göras. Geografiskt sett har interaktionen varierat genom 

projektets gång. WM-data har under konstruktionsfasen suttit dels hos SEB Finans AB och 

dels på sina egna kontor i sina egna lokaler och detta medförde att när de var geografiskt 

närmare var det lättare och det gick snabbare att lösa problem. I projektets mellan SEB Finans 

AB och WM-data så har de använt sig av både information och tradition. När WM-data förde 

över koden till SEB Finans AB så utgjordes kunskapsöverföringen av information som 

lagrades i IT-systemet.  Ett annat sätt de överförde information genom var de 

användarmanualer som SEB Finans AB själva sammanställde och gav sin personal. WM-data 
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överförde mycket av informationen i form av en dokumentation över det implementerade IT-

systemet. Den kunskapsöverföring som gjordes via tradition var när WM-data geografiskt 

fanns på plats och SEB Finans AB fick sitta med och titta på när konsulten arbetade. Detta 

upplevde SEB Finans AB som en del av den egna personliga utvecklingen. Ett annat sätt man 

fick kunskap via tradition var när man på SEB Finans AB själva satt och arbetade med 

acceptanstesterna och gick in i koden vid fel. Genom att titta på koden lärde man sig hur den 

var uppbyggd och hur den fungerade. För att personalen hos SEB Finans AB skulle lära sig att 

använda det nya systemet hade man interna utbildningar, där superanvändare utbildades, som 

i sin tur fick överföra kunskapen till övriga anställda. 

 

5.1.2 AMF Pension 

AMF Pension anser att kunskapshanteringen är mycket viktig i sin organisation, det har dock 

förekommit att information försvunnit men då har anledningen varit att man inte haft 

tillräckligt med tid för kunskapsöverföring. AMF Pension använder sig av en 

systemutvecklingsmetod som styrverktyg. Denna grundar sig på ett system som kallas RUP, 

som både intern personal och konsulter ska vara utbildade i. Sekretessavtal ingår även som ett 

styrverktyg när man hos AMF Pension använder sig av konsulter. Interaktionen mellan AMF 

Pension och Zystems by Semcon var först under implementeringen när konsulten kom dit och 

under två veckor installerade systemet. En utbildning om integrationssystemet hölls på cirka 

två dagar. Efter denna implementering och utbildning har AMF Pension idag en konsult från 

Zystems by Semcon som sitter i deras lokaler, som en säkerhetsåtgärd, så att de hela tiden har 

support om något skulle bli fel i systemet. AMF Pension har under projektet med Zystems by 

Semcon fått en stor del av kunskapsöverföringen genom informationen i plattformen, genom 

de kravspecifikationer man satte upp, i koden som finns i plattformen, och genom 

dokumentation som lämnades över till en förvaltningsgrupp. Information hade man även på 

en projektplats som låg på deras Intranät som var tillgänglig för alla i projektet. Den tradition 

som användes var de utbildningar som gjordes av personalen via konsulter från Zystems by 

Semcon. AMF Pension hade dessutom genom en annan konsult lärt upp två av de anställda på 

AMF Pension så att dessa hade kompetens och kunskap om plattformen. Man hade även 

under projektets gång diskussioner i form av workshop, nätverk och möten. 
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5.1.3 Uppdragsgivare III 

Uppdragsgivare III anser att kunskapshanteringen är mycket viktig i deras organisation, men 

de anser att ett stort problem med kunskapsöverföringen är om den systemansvarige i ett 

projekt inte får rätt information. Detta hanterar man genom att den berörde systemansvarige 

alltid deltar i de projekt som berör den systemansvariges system. För att få en godkänd 

kunskapshantering hos Uppdragsgivare III har det ett styrverktyg i form av en egen utarbetad 

utvecklingsprocess. För kunskapsöverföring av det tekniska systemet har de två stycken 

övertagandemodeller en för produktion och en för förvaltning. Man har i dessa system olika 

checklistor som måste arbetas igenom för att projekt ska bli godkända. Man har även 

projektdirektiv, projektplaner och slutrapporter som en del i sitt styrverktyg. Interaktionen har 

varit nära mellan Uppdragsgivare III och Konsult III under hela projektets gång. Konsulten 

har suttit i Uppdragsgivare III:s lokaler och detta har genererat ett nära samarbete. 

Kunskapsöverföringen har överförts genom både information och tradition. Information har 

överförts till Uppdragsgivare III genom utvecklingsprocessens dokumentationer och 

slutrapport. Tradition har man använt sig av när man utbildat systemansvariga och 

verksamhetens användare. 

 

5.2 Projektstruktur 
Design innebär hur ett projekt är strukturerat och projektet utgörs av ett projektteam där 

medlemmarna är sammanförda för att utföra en uppgift under en begränsad tid. 

 

5.2.1 SEB Finans AB 

Projektets design bestod av en affärsmässig styrgrupp där VD:n och andra 

styrelserepresentanter fanns representerade. Den andra var en operativ styrgrupp där bland 

annat projektledaren fanns representerad. Denne kom med uppslag, prioriterade vid behov och 

tog hand om alla resurser. Under dessa styrgrupper fanns ett projektledarteam med en 

huvudprojektledare, en biträdande projektledare och en projektledare från WM-data. 

Projektteamet bestod av 20-30 medlemmar som bestod av delgrupper. Mellan 40-60 personer 

hos SEB Finans AB var produktions- och systemmässigt berörda av projektet. Av dessa var 

cirka 10-15 personer involverade i direkt operativt arbete inom projektet. 
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5.2.2 AMF Pension 

I projektteamet Baseline var man mellan 10-15 projektmedlemmar och fördelningen var 40/60 

procent där konsulterna dominerade. I projektet ingick det en projektledare, en IT-arkitekt, 

tekniker för implementering, testpersonal och verksamhetskunniga inom området. Vissa av 

konsulterna från Zystems by Semcon arbetade från deras kontor i Göteborg. Projektet var 

indelat i 5-6 arbetsområden. 

 

5.2.3 Uppdragsgivare III 

Projektet bestod av en styrgrupp som hade hand om de övergripande frågorna. Sedan hade de 

två projektledningsgrupper en över verksamheten, som hade hand om kravfångst, 

acceptanstest och utbildning och en över IT-genomförandet som ansvarade för utvecklingen, 

system, prestandatest och överlämnande till driften och produktionen. Totalt var cirka 25 till 

30 personer involverade i projektteamet och cirka sju stycken av dessa var konsulter. 

Merparten som hade hand om utvecklingen av IT-systemet var konsulter. 

 
 
5.3 Processtyrning 
När man pratar om processtyrning menar man att man arbetar i olika steg. Efter varje steg gör 

man uppföljningar av erfarenheter och förändrar stegen. I processtyrning arbetar man enligt 

en särskild planering, där man tar hänsyn till den kunskapsnivå man för tillfället har, planerar 

utefter denna och omedelbart gör eventuella åtgärder. 

 

5.3.1 SEB Finans AB 

SEB Finans AB hade under projektets gång kontinuerliga utvärderingar med releaser, 

styrgruppsmöten, projektmöten där man summerade vad som hade hänt och vad som hade 

gått bra, för att sedan ta nya beslut om arbetsgång och planering. Man hade även en 

slutdokumentation efter det att projektet var slutfört. Denna dokumentation sammanställdes 

av konsulten. När man arbetade med implementeringen av systemet hade man successiva 

kontrollstationer för att införa IT-systemet. Driften och förvaltningen av systemet tog SEB 

Finans AB själva hand om. Under denna fas av projektet hade man ingen mall att gå efter och 

man visste inte hur man skulle ta fram modeller eller hur man skulle hantera detta. Man har 

under resans gång fått lära sig och tagit lärdom av detta. 
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5.3.2 AMF Pension 

AMF Pension hade under projektets gång veckomöten, där alla projektmedlemmar var 

närvarande. Där gick de igenom allt gällande projektet. De hade även möten i olika 

delgrupper som var allt från en gång i veckan till mer sällan. Under dessa möten gick de 

igenom hur allting hade gått i arbetet och planerade sedan hur nästa steg i arbetet skulle se ut. 

Man rapporterade även en gång i månaden till de konsulter från Zystems by Semcon som satt 

i Göteborg. Vid projektets slut sammanställde projektledaren en slutrapport, där alla 

projektmedlemmar fick bidra med kommentarer och eventuella tips och råd för framtida 

projekt. 

 

5.3.3 Uppdragsgivare III 

Uppdragsgivare III har från projektets start satt upp en tydlig plan med olika steg utefter deras 

utvecklingsprocess där de olika övertagandesystemen för produktion och förvaltande finns. 

Planeringen för projektet återfanns i de projektdirektiv och projektplaner som på förhand 

sattes upp. Under projektets gång har man kontinuerligt haft olika möten med uppföljningar 

och rapporteringar vid avslut av aktiviteter som till exempel systemtester, prestandatester och 

acceptanstester. Man utvärderade här hur olika aktiviteter hade genomförts och hur 

planeringen framöver skulle se ut. Vid projektets slut hade man även en slutrapport till 

styrgruppen och överlämning av restpunkter till förvaltningsansvariga. 

 

 

5.4 Kommunikation 
Ett sätt att kommunicera i ett projekt är när man använder sig av olika kanaler så som telefon, 

e-mail eller personlig dialog och budskapen överförs då i verbala och icke-verbala signaler. 

Genom att avsändaren får feedback på informationen från mottagaren kan man då försöka 

rätta till eventuella missförstånd och oklarheter, och anpassa argumentationen till mottagarens 

reaktion på budskapet. 

 

5.4.1 SEB Finans AB 

SEB Finans AB hade flera olika kanaler och budskap under projektets gång så som personlig 

dialog i nätverk, workshops och möten. De hade även andra kanaler som telefon och e-mail 

för att kommunicera med varandra. En annan kanal som de har använt för att överföra 

kunskap till verksamheten är den skriftliga informationen i användardokumentationen som de 



Kunskapshantering 
- En studie i hur man hanterar och bevarar kunskap i projekt 

 
 

 
 42 

sammanställt. SEB Finans AB hade hela tiden ett nära samarbete med konsulten och feedback 

var en viktig del för att undvika missförstånd. 

 

5.4.2 AMF Pension 

AMF Pension använde flera olika kanaler och budskap i projektet. E-mail användes för att 

skicka information mellan varandra och telefon använde man för att kommunicera med 

personer som geografiskt var längre bort. De hade även en projektplats på Intranätet där all 

information och dokumentation om projektet lades ut. Denna information och dokumentation 

var tillgänglig för alla i projektet. Feedback fick de på de möten som hölls och genom dagliga 

samtal i projektteamet. 

 

5.4.3 Uppdragsgivare III 

Under projektets gång använde man sig frekvent av olika kanaler och budskap så som telefon 

och e-mail för utbyte av krav- och systemspecifikationer och annan dokumentation. 

Uppdragsgivare III och Konsult III hade hela tiden ett nära samarbete och feedback utbyttes 

dagligen. 
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6 Resultat 
De resultat som vi kommer att presentera nedan grundar sig på analysen och syftet i uppsatsen 

som är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och konsult i tre olika 

projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap, för att sedan 

jämföra hanteringen och bevarandet av kunskap mellan de olika projekten. 

 

6.1 Kunskapshantering 
I vår undersökning som vi gjort anser vi att SEB Finans AB inte har några uttalade 

styrverktyg för sin kunskapshantering som AMF Pension och Uppdragsgivare III använder sig 

av. Däremot skiljer SEB Finans AB sig mot de andra uppdragsgivarna genom att de har en 

strategi för flexibilitet där syftet är att inte göra sig beroende av konsulten. I Falcon II-

projektet anser vi att de har lyckats med detta eftersom det under större delen, haft ett nära 

samarbete och att konsulten geografiskt funnits på SEB Finans AB under större delen av tiden 

under projektets gång. Genom tradition har man överfört en stor del av kunskapen och genom 

dokumentation av olika slag har man överfört kunskap via information. 

 

AMF Pension har en systemutvecklingsmetod som styrverktyg för att bevara och 

dokumentera kunskap och som grundar sig på RUP. Vi anser att denna metod verkar fungera 

för deras kunskapshantering. Däremot ser vi att tidsbrist hos AMF Pension kan vara en orsak 

till att information och kunskapsöverföring inte blir fullständig. Interaktionen mellan 

uppdragsgivare och konsult i detta projekt har inte varit lika stor som i projektet mellan SEB 

Finans AB och WM-data och Uppdragsgivare III och Konsult III. Detta på grund av att 

systemet levererades som ett färdigt system från Zystems by Semcon. Kunskap har överförts 

främst genom information i form av dokumentation. Tradition har även använts men dock inte 

i lika stor utsträckning som SEB Finans AB och Uppdragsgivare III. 

 

Styrverktyget som Uppdragsgivare III använder sig av innefattar en egen utarbetad 

utvecklingsprocess och de har dessutom två stycken övertagandemodeller. Vi anser att dessa 

styrverktyg i projektet med Konsult III genererat kunskap till Uppdragsgivare III. Däremot 

verkar felaktig information ibland kunna utgöra kunskapsförluster. Interaktionen har under 

hela projektets gång utgjorts av ett nära samarbete på grund av att Konsult III hela tiden suttit 
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i Uppdragsgivare III:s lokaler. Vi anser att den största orsaken till att kunskapsöverföringen 

lyckas är att man är så hårt styrd av utvecklingsprocessen. 

 

6.2 Projektstruktur 
Vi anser att de tre olika projekten har liknat varandra i utformningen av projektdesignen. Med 

den information som vi fått anser vi att de tre undersökta projekten liknar en organisk 

struktur. 

 

6.3 Processtyrning 
De olika projekten har alla haft en liknande styrning med kontinuerliga uppföljningar, där 

man kontrollerat status och hela tiden planerat nya steg för projekten. 

 

6.4 Kommunikation 
I de tre olika projekten har man genomgående använt sig av liknande kanaler och budskap, 

det vill säga dokumentation, e-mail och telefon. Under dessa tillfällen har man i alla projekt 

utnyttjat feedback för att undvika missförstånd. 
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7 Slutsats 
För att komma fram till slutsatser har vi utgått från vår analys och problemformulering som 

lyder: Vilka faktorer är avgörande för att hantera och bevara kunskap när man i projekt 

arbetar med konsulter?  

 

De faktorer som vi kommit fram till är avgörande för att hantera och bevara kunskap i projekt 

med konsulter är att man har en genomtänkt och medveten kunskapshantering i form av 

modeller, metoder och processer. Det är viktigt att man har en design av projektstrukturen 

som liknar den organiska som är flexibel och anpassas efter snabba förändringar. Detta gör att 

kunskap kan utvecklas och överföras. Processtyrning är även det en viktig faktor som gör att 

ett projekt hela tiden kan styras och planeras utefter den kunskapsnivå man för tillfället har 

och den nivå man vill komma upp till. Även kommunikation är en viktig faktor eftersom det 

är genom denna man uttryckligen kommunicerar, skapar och bevarar kunskap mellan 

varandra i ett projekt. Enligt undersökningen har vi kommit fram till att alla faktorer som vi 

har utgått ifrån, påverkar bevarad kunskap positivt. Den som framkommit som viktigast är 

kunskapshanteringen. 

 

De företag som undersökningen har genomförts på har alla i någon form använt sig av 

outsourcing, i den bemärkelsen att de har använt konsulter till att implementera eller utveckla 

en IT-lösning. Det har visat sig genom vår undersökning vara ett vanligt förekommande 

arbetssätt inom bank- och finansbranschen. Man tar in spetkompetens vid behov när den egna 

inte räcker till. 

 

Det går att spara pengar genom att lägga ut både IT, tillverkning och andra delar av ett företag 

genom outsourcing. Dock kan det vara svårt att se hur det påverkar företaget i övrigt. Med 

tanke på vad som hände Kongsberg Automotive Group kan man se att detta fenomen kan leda 

till vissa nackdelar. Kongsberg Automotive Group hade ju som bekant problem med 

kunskapsöverföringen från konsulten, men detta verkar inte vara fallet hos de uppdragsgivare 

som vi genomfört undersökningen på. Det vi har sett ute bland dessa uppdragsgivare är att 

man på olika sätt hanterar kunskap men ändå lyckas föra över och bevara kunskap. 

Kunskapshantering är enligt dem inte ett stort problem och man är nöjd med sina strategier 

och verktyg. Dock har vi sett att vissa brister finns, dessa som vi tidigare redovisat i 

resultatkapitlet är tidsbrist eller att felaktig information överförs. 
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Vi kan alltså här påvisa att det är av stor vikt att man medvetet bör utforma strategier eller 

verktyg för att hantera och bevara kunskap. Vi anser att de företag vi undersökt skulle kunna 

skapa en ännu bättre kunskapshantering, genom att fullt ut utnyttja alla dessa faktorer: 

kunskapshantering, projektstruktur, processtyrning och kommunikation. 
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8 Diskussion 
Vi har i vår uppsats undersökt ämnet kunskap och kunskapshantering. Vi valde att utföra 

undersökningen på företag inom bank- och finansbranschen. Den fråga man kan ställa sig är, 

om det som vi kommit fram till i vår analys och slutsats, endast är giltigt för företag inom 

bank- och finansbranschen, eller gäller detta för alla företag inom alla branscher? Det kanske 

endast är, för att inga misstag får förekomma i denna bransch, eftersom de hanterar stora 

mängder data i form av person- och sakuppgifter och klienters kapital. 

 

Synen på kunskapshantering är, enligt vår undersökning, viktig hos företag. Man kan undra 

om det här är något som kommer att hålla i sig eller om det är en tillfällig trend just nu? 

 

Kan den geografiska placeringen av människor och företag göra att kunskapens form kommer 

att förändras, med tanke på att man idag lika gärna kan jobba hemifrån och inte är lika bunden 

till att sitta tillsammans med sina arbetskollegor? Med hjälp av dagens tekniska medel verkar 

allt vara möjligt. Kommer kunskapen i framtiden att bli digital, där möten hålls via träffplatser 

på nätet? Vi ser redan att dessa platser finns i form av projektplatser på Internet. Många 

företag väljer även idag att istället för att betala resor i form av tid och pengar för att närvara 

vid möten så använder man telefonmöten via Internet. Kanalerna för att föra över digitala 

budskap visar sig öka i omfattning och utbud. 

 

8.1 Vidare forskning 
Under vårt arbete med undersökningen märkte vi att de företag som vi kom i kontakt med 

ansåg att ämnet för uppsatsen var mycket intressant och spännande. Genom undersökningen 

märkte vi även att kunskap är något som är mycket viktigt för företagen. Det skulle därför 

vara intressant att vidare utforska hur man mäter kunskap i organisationer och projekt. En 

annan fråga som skulle vara intressant att gå vidare med är att se hur stor påverkan varje teori, 

som vi har använt oss av i undersökningen, har på kunskapshanteringen och hur dessa 

korrelerar med varandra. Om varje teori har lika stor betydelse för att nå en optimal hantering 

och bevaring av kunskap, vad händer då om man tar bort ett teoriområde? 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor till Uppdragsgivare 
 
Förberedande frågor 
- Vill ni vara anonyma? 
- Får vi spela in intervjun på band? 
 
 
Allmänna frågor om företaget 
- Hur stort är företaget, antal anställda? 
- Hur ser er verksamhet ut? 
 
 
Projektet 
- Hur såg uppdraget ut, vad var uppgiften? 
 
 
Kunskapshantering 
- Har ni någon övergripande strategi för att hantera och överföra kunskap i företaget? 
- Vilka metoder använder ni i er kunskapsöverföring mellan uppdragsgivare och konsult? 
- Hur såg samarbetet ut  i projektet? 
- Den konsult som ni samarbetade med, fanns det några särskilda orsaker till att just denna 
valdes, till exempel tidigare samarbete? 
- Hur undviker ni att göra er beroende av konsulter efter att projektet är slutfört? 
- På vilket sätt förde ni över kunskap i projektet? 
- Vilket överföringssätt har ni använt, information eller genom en lärande process? 
- Hade konsulten något ansvar för kunskapsöverföringen? 
- Hur viktig är kunskapshanteringen i din organisation? 
- Vilket är det största problemet med kunskapsöverföringen mellan uppdragsgivare och 
konsult i er organisation? 
 
 
Projektstruktur 
- Vad hade projektet för struktur, hur många som var involverade, roller och arbetsfördelning? 
- Hur många av projektmedlemmarna var konsulter respektive från den egna organisationen? 
 
 
Styrning 
- Hur såg planeringen ut, arbetade ni efter någon särskild mall? 
- Hur såg arbetsprocessen ut, uppföljningar under projektets gång och vid projektavslut? 
- Hur undviker ni att kunskap försvinner ut ur organisationen? 
 
 
Kommunikation 
- Hur kommunicerade ni inom projektet? Fanns konsulten på plats hela tiden, genom dagliga 
möten, telefon, e-mail eller annat? 
- Hur såg de generella kommunikationskanalerna ut i projektet? 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor till Konsult 
 
Förberedande frågor 
- Vill ni vara anonyma? 
- Får vi spela in intervjun på band? 
 
 
Allmänna frågor om företaget 
- Hur stort är företaget, antal anställda? 
- Hur ser er verksamhet ut? 
 
 
Projektet 
- Hur såg uppdraget ut, vad var uppgiften? 
 
 
Kunskapshantering 
- Varför valde ni att samarbeta med denna uppdragsgivare? 
- Hur såg samarbetet ut  i projektet? 
- På vilket sätt förde ni över kunskap i projektet? 
- Vilket överföringssätt har ni använt, information eller genom en lärande process? 
- Hade ni något ansvar för kunskapsöverföringen? 
 
 
Projektstruktur 
- Vad hade projektet för struktur, hur många som var involverade, roller och arbetsfördelning? 
- Hur många av projektmedlemmarna involverades från er? 
 
 
Styrning 
- Hur såg planeringen ut, arbetade ni efter någon särskild mall? 
- Hur såg arbetsprocessen ut, uppföljningar under projektets gång och vid projektavslut? 
 
 
Kommunikation 
- Hur kommunicerade ni med uppdragsgivaren, fanns ni på plats hela tiden, genom dagliga 
möten, telefon, e-mail eller annat? 
- Hur såg de generella kommunikationskanalerna ut i projektet? 
 
 


