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Förord 
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handledare Per-Erik Eriksson som alltid ställde upp och trodde på oss, även de stunder 
vi själva inte gjorde det. Vi vill också tacka vår seminariegrupp för värdefulla 
synpunkter under arbetets gång. Till sist vill vi även tacka respondenterna vid NCC som 
tog sig tid och ställde upp för intervjuerna.     
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Sammanfattning 
Kunskapsöverföring har visat sig vara problematiskt i projektorganisationer på grund av 
projektens tydliga avgränsningar. Byggbranschen är en projektorganiserad bransch som 
av olika anledningar har problem med kunskapsöverföring mellan projekt. Vi finner det 
därför intressant att undersöka kunskapsöverföring mellan projekt i byggbranschen. 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur faktorer gällande kultur och struktur påverkar 
kunskapsöverföring mellan projekt i byggföretag samt om och hur dessa faktorer skiljer 
sig mellan traditionella projekt och partneringprojekt. För att uppfylla syftet och besvara 
forskningsfrågorna har en fallstudie med personliga intervjuer genomförts vid 
byggföretaget NCC i Luleå. Studien visar att av de kulturella och strukturella faktorerna 
utgjorde endast tillit en förutsättning medan samarbete, unika projekt, 
organisationsdesign och tid utgjorde barriärer för kunskapsöverföring mellan projekt. 
Av de resterande tre bedömdes teknologi inte ha någon påverkan medan 
upptagningsförmåga och belöningssystem inte kunde bedömas. Vidare visade studien 
att endast tre av de åtta ovannämnda faktorererna skiljde sig mellan traditionella projekt 
och partneringprojekt, partnering bedömdes dock ha en positiv påverkan på dessa tre i 
form av högre tillit, bättre upptagningsförmåga och mindre tidspress. 
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Abstract 
Knowledge transfer has shown to be problematic in project organizations due to the 
distinct delimitation of the project. The construction industry is a project-organized 
business, which for many different reasons has problems with knowledge transfer 
between projects. Therefore we find it interesting to investigate knowledge transfer 
between projects in the construction industry. The purpose of this paper is to describe 
how factors regarding culture and structure affect knowledge transfer between projects 
in the construction industry and also if and how these factors differentiate between 
traditional projects and partnering projects. To fulfill the purpose and answer the 
research questions, a case-study with personal interviews has been carried out at the 
construction company NCC in Luleå. The study shows that of the cultural and structural 
factors only trust provided a facilitator while cooperation, unique projects, organization 
design and time provided barriers for knowledge transfer between projects. Of the 
remaining three, technology was assessed to have no effect while absorbtive capacity 
and reward not could be assessed. Further the study shows that only three of the eight 
factors differentiated between traditional projects and partnering projects, partnering 
was estimated to have a positive affect on these three in form of greater trust, better 
absorbtive capacity and less timepressure. 

 iii



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING .....................................................................................................................................1 
1.1 PROBLEMBAKGRUND .................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................2 
1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ...............................................................................................4 

2 TEORI ...............................................................................................................................................5 
2.1 KUNSKAP ...................................................................................................................................5 
2.2 KUNSKAPSÖVERFÖRING.............................................................................................................5 
2.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR KUNSKAPSÖVERFÖRING ..................................................................7 

2.3.1 Kultur....................................................................................................................................7 
2.3.2 Struktur .................................................................................................................................9 

2.4 SAMMANFATTNING ..................................................................................................................11 
3 METOD ...........................................................................................................................................12 

3.1 FORSKNINGSANSATS ................................................................................................................12 
3.2 FORSKNINGSSTRATEGI .............................................................................................................12 
3.3 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT ....................................................................................................12 
3.4 LITTERATURSÖKNING ..............................................................................................................13 
3.5 DATAINSAMLINGSMETOD ........................................................................................................13 
3.6 ANALYSMETOD ........................................................................................................................14 
3.7 METODPROBLEM......................................................................................................................14 

4 EMPIRI ...........................................................................................................................................16 
4.1 PRESENTATION AV NCC ..........................................................................................................16 
4.2 KUNSKAP .................................................................................................................................17 
4.3 KUNSKAPSÖVERFÖRING...........................................................................................................17 
4.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR KUNSKAPSÖVERFÖRING ................................................................18 

4.4.1 Kultur..................................................................................................................................18 
4.4.2 Struktur ...............................................................................................................................22 

5 ANALYS..........................................................................................................................................25 
5.1 KUNSKAP .................................................................................................................................25 
5.2 KUNSKAPSÖVERFÖRING...........................................................................................................25 
5.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR KUNSKAPSÖVERFÖRING ................................................................26 

5.3.1 Kultur..................................................................................................................................26 
5.3.2 Struktur ...............................................................................................................................28 

6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION.................................................................31 
6.1 SLUTSATSER.............................................................................................................................31 
6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION .......................................................................................................32 

 
 
REFERENSER 
 
BILAGOR 
Bilaga A: Projekt i byggföretag 
Bilaga B: Intervjuguide Affärschef 
Bilaga C: Intervjuguide Platschef/Arbetsledare 
 
FIGURER 
Figur 2:1 Kunskapsöverföring som en process av översättning och återskapande                                       6 
Figur 2:2 Kunskapsöverföring som en process mellan projekt                                                                     7 
Figur 4:1 Exempel på projektorganisation inom NCC                                                                                20 
 
TABELLER 
Tabell 2:1 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring mellan projekt                                                       11 

 iv



INLEDNING 

1 INLEDNING 
 

apitlet inleds med en bakgrund till problemet som följs av problemdiskussionen. 
Där diskuteras problemet som sedan mynnar ut i det övergripande syftet och de 

mer preciserade forskningsfrågorna. 
K 
 

1.1 Problembakgrund 
Förmåga att skapa och tillgodogöra sig kunskap är en av de viktigaste faktorerna för 
företags uthålliga konkurrensfördelar. Genom ny kunskap kan företag generera 
innovationer i form av nya produkter, service och processer eller förbättra de 
existerande mer effektivt (Nonaka & Takeuchi, 1995).  
 
Nonaka (1994) skriver att det inte finns någon klar och entydig definition av begreppet 
kunskap, det är mångfacetterat och går inte att fånga med ett enda ord. Däremot finns 
det en mängd ord som används mer eller mindre synonymt med kunskap, exempelvis: 
kännedom, medvetande, kompetens, lärdom och insikt. Kunskap utgår enligt Polanyi 
(1983) från en individs erfarenheter och omfattar förmågan att utföra en handling.  
 
I och med att både företagen och samhället har blivit mer kunskapsintensivt har behovet 
av kunskapsöverföring ökat. Denna överföring kan bidra till förbättrad produktivitet och 
anpassningsförmåga (Levin, Cross & Abrams, 2002). Goh (2002) poängterar vikten av 
kunskapsöverföring inom en organisation för att lösa problem och skapa nya insikter. 
Både Goh och Szulanski (1996) framhåller dessutom att kunskapsöverföring inom en 
organisation (mellan individer eller grupper) är intressant då tidigare forskning i första 
hand har inriktat sig på överföring av kunskap mellan organisationer.     
 
Argote och Ingram (2000) definierar kunskapsöverföring inom organisationer som den 
process i vilken en enhet, exempelvis en grupp, avdelning eller division, påverkas av 
erfarenheter från en annan enhet. Vår tolkning av definitionen ovan, som beskriver 
kunskapsöverföring mellan enheter, är att enheter bör kunna jämställas med projekt 
eftersom projekten oftast utgör en form av grupp och att definitionen därför även är 
lämplig för att beskriva kunskapsöverföring mellan projekt inom en organisation.  
 
Projekt, som tidigare användes för att hantera speciella problem, har idag utvecklats till 
att bli ett av de vanligaste sätten för företag att organisera sig (Berggren, 2001). Projekt 
som organisationsform har ökat och en orsak är att det anses passa flertalet 
verksamheter och arbetsuppgifter samt att projektformen dessutom lämpar sig för ett 
tidsbegränsat arbete (Svensson & von Otter, 2001). Projekt definieras enligt Engwall 
(1999) som: 
 

”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad 
arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser skall uppnå 
uppställda mål.” (Engwall, 1999 s.16) 

 
Även Söderlund (2005) beskriver, i likhet med definitionen ovan, hur ett projekt 
avgränsas såväl tidsmässigt som resursmässigt (personal och kostnad) och 
prestationsmässigt. Han förklarar dessutom att avgränsningen av projekt är viktig för 
både organiseringen av projektet men även för möjligheten till utvärdering. I en 
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projektorganisation saknas ofta strukturer eller rutiner som fungerar som mekanismer 
för kunskapsöverföring mellan olika projekt eftersom projekten är tidsbegränsade och 
upplöses efter projektavslutet (Björkegren, 1999). Kunskapsöverföringen i 
projektorganisationer blir problematisk på grund av avsaknaden av naturliga kopplingar 
mellan projekten (ibid). Då kunskapsöverföring mellan projekt har visat sig vara både 
viktigt och problematiskt bör ett intresse för vidare forskning inom området därför 
finnas. 
 

1.2 Problemdiskussion 
En organisations förmåga att överföra kunskaper internt, mellan individer eller mellan 
enheter beror på ett antal olika faktorer (Goh, 2002) som ett flertal forskare verkar vara 
överens om: kultur (Cook, 1999; Davenport & Prusak, 1998; Dyasindhu, 2002; Goh, 
2002; Karlsen & Gottschalk, 2004; Newell, 2002), struktur (Björkegren, 1999; Cook, 
1999; Goh, 2002), teknologi (Goh, 2002; Karlsen & Gottschalk, 2004; Newell, 2004), 
ledarskap (Goh, 2002; Knauseder, 2003), och motivation (Szulanski, 1996; Osterloh & 
Frey, 2000). Dessa faktorer är enligt forskarna av väsentlig betydelse för 
kunskapsöverföringen i organisationer.  
 
Flera forskare, bland andra Karlsen och Gottschalk (2004) har i sina studier funnit att 
kultur är en av de viktigaste faktorerna för effektiv kunskapsöverföring. Utöver kultur 
framhåller exempelvis Goh även vikten av struktur. Andra forskare har dessutom lyft 
fram ytterligare faktorer som vi har bedömt ingår i kultur och struktur, exempelvis 
Davenport och Prusak som funnit att tillit och tid har en väsentlig betydelse för 
kunskapsöverföring. Sammanfattningsvis har vi funnit att kultur och struktur är de två 
faktorer som beskrivs av flest forskare samtidigt som de också bedöms ha störst 
betydelse för kunskapsöverföring. Många undersökningar visar att viktiga kulturella 
påverkansfaktorer för kunskapsöverföring är: samarbete (Goh, 2002), tillit (Davenport 
& Prusak, 1998; Dyasindhu, 2002; Goh, 2002; Knauseder, 2003; Levin, Cross & 
Abrams, 2002), upptagningsförmåga (Cohen & Levinthal, 1990; Szulanski, 1996) samt 
unika projekt (Björkegren, 1999; Newell, 2004). Viktiga strukturella påverkansfaktorer 
är: organisationsdesign (Goh, 2002; Parker, 2003), belöningssystem (Burgess, 2005; 
Davenport & Prusak, 1998; Goh, 2002), tid (Björkegren, 1999; Davenport & Prusak, 
1998) och teknologi (Goh, 2002; Karlsen & Gottschalk, 2004; Newell, 2004). Dessa 
faktorer kan påverka kunskapsöverföringen både positivt och/eller negativt beroende på 
hur de gestaltar sig i organisationen. Faktorerna påverkar kunskapsöverföring dels 
mellan individer men också mellan grupper och enheter (Goh, 2002). Enligt vår tidigare 
tolkning där vi ser grupper och enheter som jämställda med projekt bedömer vi att 
faktorerna därför bör kunna påverka kunskapsöverföringen mellan projekt.  
 
I bakgrunden antyddes att kunskapsöverföring kan vara problematiskt inom 
projektorienterade verksamheter. Det skulle därför vara intressant att närmare beskriva 
hur de ovan nämnda faktorerna påverkar kunskapsöverföringen i en sådan organisation.  
En av tradition projektorienterad verksamhet är byggbranschen och Eliufoo (2005) 
menar att kunskapsöverföring mellan projekt är särskilt viktigt i byggbranschen som är i 
princip helt projektorganiserad. Projektorganiseringen bidrar till att skapa avbrott i 
flödet av personal, material och information vilket även innebär avbrott i flödet av 
kunskap (ibid).  
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Byggbranschen betraktas dock, enligt Knauseder (2003) som en konservativ bransch 
som föredrar beprövade tekniker och arbetssätt framför nya och innovativa tekniker. 
Men större konkurrens, tillgänglighet till ny teknologi och nya material gör det 
nödvändigt för byggbranschen att bli mer kunskapsorienterade än tidigare (ibid). Att 
hantera denna kunskap menar Kululanga (2001) är den största utmaningen för 
byggbranschen. Även Carillo (2006) anser att hantering och framförallt överföring av 
kunskap är ett outvecklat område i byggbranschen eftersom byggföretagen inte varit 
särskilt angelägna att ta till sig metoder och arbetssätt för kunskapsöverföring som finns 
tillgängliga. Men både Knauseder (2003) och Carillo (2006) menar att företag i 
byggbranschen av olika anledningar inte verkar ha vilja eller förmåga att utveckla 
kunskapsöverföringen mellan projekt. Även Dubois och Gadde (2002) skriver, i likhet 
med Knauseder, att företag i byggbranschen betraktas som bakåtsträvare och verkar 
vara ovilliga att implementera nya teknologier och arbetssätt. Dessa teknologier och 
arbetssätt har i andra branscher väsentligt bidragit till förbättrad kunskapsöverföring och 
produktivitet och borde därför också vara intressanta för byggbranschen menar Dubois 
och Gadde.  
 
Att byggbranschen är projektorganiserad sades tidigare i diskussionen vara en av 
orsakerna till att kunskapsöverföringen inte fungerar tillfredställande. Det finns också 
flera andra egenheter som gör att byggbranschen skiljer sig från andra branscher. 
Exempelvis är byggprojekt ofta utspridda geografiskt till de platser där byggnaden ska 
uppföras (Eliufoo, 2005) vilket bidrar till högre decentralisering och andra krav på 
organisationsdesignen än i andra branscher. Styhre, Josephson och Knauseder (2004) 
beskriver byggföretag som distribuerade organisationer där många människor är 
inblandade och samarbetena blir temporära.  
 
Inom traditionella byggprojekt (för utförligare beskrivning, se bilaga A) används ett 
antal olika entreprenadformer där general- och totalentreprenad är de vanligast 
förekommande (Anheim, 2001). I dessa entreprenader är vanligtvis många olika 
människor och aktörer inblandade i olika skeden av processen vilket leder till bristande 
samarbete och ansvar för helheten (ibid). Komplexiteten som det medför i de 
traditionella byggprojekten gör att de betraktas som mer komplexa än andra projekt. 
Osäkerheter kring interna resurser, den externa omgivningen samt brist på enhetligt 
material, arbetsuppgifter och arbetslag bidrar till att varje projekt ses som unikt. Denna 
osäkerhet gör det även svårt att beräkna tiden för utförandet av byggprojekt vilket ofta 
resulterar i tidsbrist i projektavslutet (Dubois & Gadde, 2002).  När ett projekt ses som 
unikt finns heller inga incitament att söka lösningar på problem från andra medarbetare 
och projekt vilket minskar projektets upptagningsförmåga det vill säga förmågan att 
tillgodogöra sig kunskaper utifrån. Även om det finns teknisk kompetens att 
tillgodogöra sig idéer och kunskaper saknar byggföretag ofta den interna struktur, 
system och kultur som krävs för att ta upp och tillämpa extern forskning och kunskap 
(Gann, 2001). Chan m fl (2004) skriver att de traditionella projekten i byggbranschen är 
förknippade med ett antal problem såsom brist på samarbete, brist på tillit och 
ineffektiv kommunikation som i sin tur leder till bristande relationer till projektets olika 
intressenter. De bristande relationerna kommer till uttryck i förseningar, svårigheter att 
komma överens, överskriden budget och ett dåligt arbetsklimat (ibid).  
 
De faktorer som har visat sig påverka kunskapsöverföring i andra branscher 
förekommer även i byggbranschen. Men faktorerna som presenteras ovan är till stor del 
bristfälliga i de traditionella projekten som fortfarande dominerar byggbranschen. Det 
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finns dock inga studier som visar på dessa faktorers påverkan på just 
kunskapsöverföringen mellan byggprojekt. Det skulle därför vara intressant att närmare 
undersöka dessa faktorer och deras påverkan på kunskapsöverföringen mellan projekt i 
byggföretag. 
 
En trend inom byggbranschen under senaste de senaste 15 åren har varit en ökad 
satsning på olika samarbetsformer för byggprojekt (Kadefors, 2002). En av 
samarbetsformerna som vuxit fram är partnering, där de olika aktörerna i ett 
byggprojekt samverkar för att uppnå gemensamma affärsmål (för utförligare 
beskrivning, se bilaga A). Intresset för partneringprojekt har varit störst internationellt 
sett men på senare år har intresset ökat även i Sverige då det enligt Kadefors finns ett 
missnöje med de traditionella projekt- och arbetsformerna inom byggbranschen. 
Missnöjet gäller framförallt bristande kvalitet, dåliga relationer mellan 
beställare/konsult och entreprenörer, ineffektivitet, kostnadsökningar och låg lönsamhet. 
Partnering som syftar till sänkta kostnader, kortare projekttider, ökad måluppfyllelse 
samt förbättrade relationer som baseras på tillit och öppenhet, kan enligt Kadefors ses 
som en nyckelfaktor för utveckling i byggbranschen. En viktig aspekt inom partnering 
är fokus på ständiga förbättringar vilket kan åstadkommas med hjälp av 
erfarenhetsåterföring och uppföljning skriver Bennet och Jayes (1995).  
 
De faktorer som utgör förutsättningar för kunskapsöverföring sammanfaller, enligt vår 
bedömning, med några av de grundläggande faktorerna som partnering bygger på. 
Därför finner vi det intressant att undersöka ifall partneringprojekt har andra 
förutsättningar än traditionella projekt gällande faktorer som påverkar 
kunskapsöverföring mellan projekt.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur faktorer gällande kultur och struktur påverkar 
kunskapsöverföring mellan projekt i byggföretag samt om och hur dessa faktorer skiljer 
sig mellan traditionella projekt och partneringprojekt. Syftet preciseras genom 
nedanstående forskningsfrågor: 
 

• Hur påverkar faktorer gällande kultur och struktur kunskapsöverföring mellan 
projekt i byggföretag? 

 
• Hur skiljer sig faktorerna gällande kultur och struktur åt mellan traditionella 

projekt och partneringprojekt?  
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2 TEORI 
 

 kapitlet kommer en översikt av den teori som är relevant för besvarandet av 
forskningsfrågorna att ges. Allra först beskrivs kunskap som följs av 

kunskapsöverföring. Därefter presenteras faktorer gällande kultur och struktur som 
påverkar kunskapsöverföring mellan projekt. Kapitlet avslutas med en teoretisk 
referensram av de beskrivna faktorerna. 

 I
  

2.1 Kunskap 
Probst, Raub och Romhardt (2000) beskriver att kunskap omfattar den kognitiva 
förmåga och färdighet som individen använder för att lösa problem. Kunskapen 
inkluderar därför både teoretisk och praktisk förmåga att utföra en handling. Kunskap 
baseras på data och information, men är till skillnad från dessa alltid bunden till 
människor. Det är i samspelet mellan människorna och dess omgivning som kunskap 
uppstår (ibid). Eliufoo (2005) menar att Probst m fl beskrivning av kunskap mer eller 
mindre omfattar definitioner gjorda av andra författare och är en välaccepterad 
beskrivning.  Den beskrivning som Probst m fl gör, anser vi, omfattar de aspekter av 
kunskap som är viktiga för att förstå innebörden av begreppet. Den är också viktig för 
hur vi fortsättningsvis i uppsatsen kommer att betrakta begreppet kunskap.  
 
Polanyi (1983) beskriver kunskap genom att dela upp den i tyst och uttryckt kunskap. 
En majoritet av forskarna inom området kunskap har koncentrerat sig på de två 
formerna, tyst och uttryckt kunskap. Exempel på detta är: Nonaka och Takeuchi (1995) 
i deras teori om ”knowledge creation” och Goh (2002) i hans artikel om 
kunskapsöverföring. Tyst kunskap beskriver Polanyi som den kunskap som individer 
innehar utan att kunna uttrycka den i skrift eller förklara den för någon annan. Tyst 
kunskap är individuell, subjektiv och sambandsbestämd som tillhör en individ, 
kunskapen är samtidigt beroende av individens erfarenheter, intuition och förståelse. 
Tyst kunskap kretsar runt mentala modeller som individer bär inom sig. Dessa mentala 
modeller är koncept, trossatser, värderingar och tekniska element som expertis och 
kunnande. Nonaka, 1994 refererar till Polanyi 1966 som menar att uttryckt kunskap är 
kunskap som kan uttryckas skriftligt eller verbalt i ord. Uttryckt kunskap kan göras 
tillänglig för andra. Kunskapen har kodifierats, med detta menas kunskapen har 
synliggjorts genom att exempelvis skrivits ner i siffror och ord i form av data, formulär, 
specifikationer och manualer  
 
Polanyis dimensioner av tyst och uttryckt kunskap kan ses som två sidor av samma 
mynt, där den ena sidan inte kan existera utan den andra. Att se tyst och uttryckt 
kunskap som två dimensioner av kunskap som inte går att separera betyder underförstått 
att vi vet mer än vad vi kan säga (Polanyi, 1983) och att det alltid kommer att finnas 
kunskap som vi inte kan uttrycka. 
  

2.2 Kunskapsöverföring 
Argote och Ingram (2000) skriver att kunskapsöverföring förekommer när erfarenheter 
från en enhet (exempelvis grupp, avdelning eller dimension) i organisationen påverkar 
en annan enhet. Författarna beskriver kunskapsöverföring i en organisation där det 
uttrycker sig genom förändringar i kunskapen eller utförandet av den mottagande 
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enheten, och denna typ av förändring kan användas som ett mått på kunskapsöverföring 
i en organisation.  
 
Enligt Argote och Ingram förekommer kunskapsöverföring uttryckligen när till exempel 
en enhet kommunicerar med en annan enhet angående en praktisk tillämpning som de 
har upptäckt för att förbättra utförandet vid ett arbetsmoment. Kunskapsöverföring kan 
även uppkomma underförstått utan att mottagande enheten varit dugliga till att tydligt 
uttala den kunskap som förvärvats. Till exempel, om en individ använder ett verktyg 
som modifierats för att förbättra utförandet, individen drar fördelar genom att förbättrad 
produktivitet med verktyget utan att nödvändigtvis förstå vilka modifikationer som 
gjorts eller uttala varför dessa modifikationer förbättrade verktygets utförande. På 
liknande sätt kan normer och rutiner spridas till gruppmedlemmar utan att 
medlemmarna kunnat uttala normen eller varit medveten om kunskapen som varit 
inbäddad i den (ibid).     
 
Kunskapsöverföring i organisationer sker på individuell nivå och kan förekomma på 
olika sätt. På vilket sätt kunskapen blir överförd och sedan användbar av mottagaren 
beror på flera orsaker enligt Reddy (1993) refererad i Anheim (2001). Alla individer har 
olika förförståelse och påverkas av olika miljöer - de befinner sig i olika kulturer. Detta 
innebär att de tolkar informationen på olika sätt.  
 
Även Björkegren (1999) bygger vidare på Reddys resonemang och menar att kunskap 
kan överföras i en organisation men den kommer att tolkas olika beroende på 
mottagarens tidigare erfarenhet. Björkegren beskriver kunskapsöverföring som en 
interaktiv process med översättning och återskapande av kunskap vilket är beroende på 
aktörernas tidigare erfarenheter (se figur 2:1) 
 

                           

   Kunskapsöverföring 

Aktör A 
Kunskap A 

Aktör B 
Kunskap B 

Tidigare erfarenheter Tidigare erfarenheter 

Återskapande Översättning 

 
Figur 2:1 Kunskapsöverföring som en process av översättning och återskapande 

(bearbetning av Björkegren s 27) 
 
I figuren illustreras en interaktiv process mellan två aktörer, där aktör A överför 
kunskap A till aktör B. Aktör B översätter och återskapar kunskapen, som aktör A har 
överfört, utifrån sina tidigare erfarenheter. Med kunskapen som framhålls här menas att 
medlemmarna i en organisation inte kan eller ska inneha samma kunskap, men 
kunskapen översätts och återskapas alltid av mottagaren beroende deras tidigare 
erfarenheter.  
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Figur 2:2 visar processen i vilket kunskapsöverföring sker mellan projekt. De 
erfarenheter som gjorts vid ett projekt utsätts vid överföringen, till ett annat projekt, för 
faktorer som utgör förutsättningar eller barriärer för överföringen. Det mottagande 
projektet översätter och återskapar erfarenheterna som blir till ny kunskap innan det kan 
användas vid nästa projekt. Genom att förstå de faktorer som utgör förutsättningar och 
barriärer är det möjligt att underlätta kunskapsöverföring men även förstå orsaker som 
hindrar (Björkegren, 1999). 

                         

   Kunskapsöverföring 

Återskapande Översättning 

Projekt A Förutsättningar/ 
barriärer 

för  
kunskapsöverföring 

Erfarenheter Användning kunskap 

Projekt B 

 
Figur 2:2 Kunskapsöverföring som en process mellan projekt 

(bearbetning av Björkegren s 35) 
 
Kunskapsöverföring inom en organisation sker i första hand mellan individer men kan 
också ske mellan grupper, enheter och divisioner. I denna uppsats fokuseras främst 
kunskapsöverföring mellan projekt men för att kunna beskriva detta kommer även 
övriga former av överföring att behandlas där det är nödvändigt. 
  

2.3 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring 
De faktorer som visat sig ha störst betydelse för kunskapsöverföring mellan projekt 
kommer i nedanstående avsnitt att beskrivas ytterligare. Vissa av faktorerna är bundna 
till individer i första hand och utgör en förutsättning för att kunskapsöverföring mellan 
projekt ska kunna ske. Av denna anledning kommer därför vissa av faktorerna att 
behandlas på individnivå. 

2.3.1 Kultur 
Samarbete 
Goh (2002) betraktar samarbete som en viktig förutsättning för kunskapsöverföring 
mellan individer och grupper. För att kunskapsöverföring ska ske krävs att det finns en 
vilja hos en grupp eller individ att arbeta med andra och dela med sig av sina kunskaper. 
Utan samarbete kommer inte kunskapsöverföringen att fungera även om det finns 
strukturer och teknologier som stödjer kunskapsöverföring (ibid). 
 
Samarbete är något som enligt Thomson och Perry (2006) uppkommer med tiden när 
individer och grupper interagerar formellt och informellt med varandra genom 
förhandling och utveckling av engagemang som leder till åtaganden som sedan 
genomförs gemensamt. Samarbete är en process där gemensamma regler och strukturer 
skapas som ska styra relationen och sättet att agera på. Dessa regler och strukturer ska 
även utgöra ramen för utförandet av den uppgift eller det problem som förde parterna 
samman. I ett samarbete ska parterna på ett konstruktivt sätt behandla olikheter och 
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gemensamt fatta kunna beslut för att komma fram med lösningar. Samarbete är en 
process som omfattar delade normer och ömsesidiga interaktioner som är 
tillfredställande för båda parterna. 
 
Tillit  

änniskor känner tillit till varandra är en viktig förutsättning för 

how, Then och Skitmore (2005) skriver att tillit i en projektgrupp bäst kan beskrivas 

pptagningsförmåga (absorptive capacity) 
upptagningsförmågan har en signifikant 

nligt Cohen och Levinthal finns det två orsaker till varför upptagningsförmågan skiljer 

Att m
kunskapsöverföring inom en organisation (Dyasindhu, 2002; Knauseder, 2003; Levin, 
Cross & Abrams, 2002). Däremot utgör brist på tillit en barriär för kunskapsöverföring 
menar Dyasindhu (2002) och Davenport och Prusak (1998). Tillit bidrar till enklare, 
effektivare och mindre kostsam kunskapsöverföring (Levin m fl). Metoder och verktyg 
för kunskapsöverföring är enligt Knauseder av mindre betydelse om det inte finns tillit i 
organisationen som ökar viljan att överföra kunskaper. Goh (2002) menar att tillit är en 
förutsättning för samarbete som i sin tur är av stor betydelse för kunskapsöverföringen 
inom en organisation. I organisationer där beslut fattas öppet, all information finns 
tillgänglig och belöningar baseras på gemensamma prestationer tenderar tilliten att vara 
hög (ibid).  
 
C
och förstås genom att alla gruppens medlemmar känner välbefinnande. Givet att 
gruppen känner välbefinnande, kan tillit åskådliggöras genom gruppens vilja och 
förmåga att uttala skillnader i åsikter, värderingar och attityder. En av de viktigaste 
komponenterna i att utveckla en grupp och gruppens effektivitet är tillit. Desto mer tillit 
medlemmarna i gruppen känner till varandra, desto effektivare samarbetar de som 
enhet.  Med detta menar författarna att gruppens effektivitet vilar på att varje medlem 
delar resurser, ger och tar emot hjälp, delar på arbetet och att varje medlem bidrar till att 
de uppsatta målen nås. Medlemmarna i gruppen kommer mer öppet att uttrycka sina 
tankar, känslor, reaktioner, åsikter, information och idéer vid en högre nivå av tillit. I 
relationer där det finns tillit kan medlemmarna lägga sin energi på att hjälpas åt att 
genomföra ett lyckat projekt istället för att förbruka sin energi på motarbeta varandra 
(ibid).  
 
U
Cohen och Levinthal (1990) menar att 
betydelse för kunskapsöverföring. Szulanski (1996) menar att brist på förmåga att 
tillgodogöra sig ny kunskap istället utgör en barriär för kunskapsöverföring. Cohen och 
Levinthal beskriver individens och företagets upptagningsförmåga som förmågan att 
känna igen värdet av ny, yttre kunskap samt förvärva, tillgodogöra sig och sedan 
använda kunskapen. Organisationens upptagningsförmåga är därför beroende av 
individernas upptagningsförmåga, kontakten till omvärlden samt kunskapsöverföringen 
mellan enheterna i företaget. 
 
E
sig i organisationen. Den ena är omfattningen av tidigare relaterad kunskap och den 
andra orsaken är känslan av samhörighet mellan den mottagande enheten och den 
sändande enheten. Individens och företagets upptagningsförmåga beror på tidigare 
relaterade kunskaper och erfarenheter vilket innebär att upptagningsförmågan är 
kopplad till den tidigare kunskapsbasen. Den kunskap som förvärvas, associeras och 
värderas utifrån kunskapsbasen kan innehålla grundläggande förmågor, gemensamt 
språk, eller kunskap inom teknologi eller forskning inom ett specifikt område. 
Kunskapsbasen är viktig eftersom den utgör organisationens filter för mer eller mindre 
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relevant kunskap men också för att den bidrar till organisationens förmåga att uppta den 
kunskap som är värdefull. Känslan av samhörighet beror på likheterna som två eller fler 
samverkande individer eller enheter har när det gäller utbildningsnivå, värderingar och 
social status. Detta är viktigt eftersom samverkande individer delar samma mening, 
ömsesidigt kulturellt språk och är lika i personliga och sociala egenskaper (ibid). 
Individer och organisationer med högre upptagningsförmåga kommer sannolikt att vara 
bättre på att dra nytta av den överförda kunskapen än individer med lägre 
upptagningsförmåga (Szulanski, 1996).  
 
Unika projekt 

g gjord av Newell (2004) visar att tillvägagångssätt ofta liknar varandra 

rots att projekt ofta betraktas som unika händelser som inte tillhör den ordinarie 

2.3.2 Struktur 
is  

kapsöverföring mellan projekt är bristen på integration i 

n organisation med en tydlig hierarki i flera olika nivåer kan utgöra en barriär för 

En undersöknin
trots att projekten annars är unika och det skulle, menar Newell, göra att det är viktigt 
att lära sig av vad tidigare projekt har lärt sig. Även Björkegren (1999) menar att det 
finns en möjlighet att lära sig av tidigare projekt i de fall som en liknande uppgift 
tidigare har utförts av ett annat projekt i organisationen. Däremot menar hon att det i 
helt repetitiva projekt finns få incitament för kunskapsöverföring då projekten sköts som 
de alltid tidigare gjorts.  Även i fallet med helt unika projekt menar Björkegren att 
incitamenten för kunskapsöverföring är små då projektet varken kommer att söka 
erfarenheter från ett tidigare projekt men inte heller att tillvarata erfarenheter som 
skapas i projektet då de ändå inte ska föras vidare. Att betrakta ett projekt som unikt kan 
därför utgöra en barriär för kunskapsöverföring mellan projekt (ibid). 
 
T
verksamheten är det få projekt som enligt Björkegren (1999) verkligen är helt unika. 
För att ett projekt ska kunna betraktas som helt unikt ska både projektets uppgift och 
tillvägagångssättet vara nytt (Packendorff, 1995). I ett unikt projekt finns således ingen 
tidigare erfarenhet eller några rutiner som kan användas för att genomföra projektet. 
Projekt där antingen tillvägagångssättet eller både uppgift och tillvägagångssätt har 
använts tidigare kallas för repetitiva projekt. I denna typ av projekt finns 
standardiserade rutiner för hur projektet ska skötas (ibid). 

Organ ationsdesign
En barriär för kuns
decentraliserade organisationer (Björkegren, 1999). Decentralisering kan leda till brist 
på integration och enheterna tenderar att bli mer oberoende av varandra och det gör det 
svårt hitta ett sätt att koordinera dessa. Integration utgör en förutsättning för att 
kunskapsöverföring ska kunna ske. Liten integration kan medföra att människor inte lär 
känna varandra och då är risken stor att kunskapen fastnar hos individer eller inom 
projektet (ibid). I företagssammanhang innebär enligt Södergren (1992) decentralisering 
att beslutsbefogenheter och/eller arbetsuppgifter omfördelas från centrala nivåer till 
lokala nivåer. En decentraliserad organisation kännetecknas av att verksamheten 
organiseras i mindre enheter med produktområden eller geografisk avgränsade 
marknader som indelningsgrund. Vidare kännetecknas decentralisering av att strategisk 
ledning finns centralt och operativ ledning lokalt. Den exakta fördelningen varierar från 
företag till företag.  
 
E
kunskapsöverföring då kan det vara svårt att överföra kunskap mellan olika nivåer eller 
områden inom organisationen (Goh, 2002). Genom att bryta ner hierarkin kan 
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möjligheter till horisontellt samarbete och kommunikation skapas, exempelvis genom 
arbete i tvärfunktionella team, vilket sin tur underlättar kunskapsöverföringen (ibid). Ett 
tvärfunktionellt team beskrivs av Holland, Gaston och Gomez (2000) som en grupp av 
människor som, med en hög grad av ömsesidigt beroende, nyttjar olika färdigheter för 
att säkerställa att ett av organisationens gemensamma mål genomförs effektivt. En av 
fördelarna med tvärfunktionella team som både Holland m fl och Parker (2003) 
framhåller är, förmågan att med hjälp av projektgruppens breda kompetens, hantera 
komplexa problem. Ytterligare en fördel med tvärfunktionella team är enligt Parker att 
medlemmar i denna typ av projektgrupper har lättare att ta till sig och utveckla nya 
färdigheter än medlemmar i vanliga projektgrupper. De har också lättare att arbeta 
tillsammans med människor från andra kunskapsområden och kulturer vilket gynnar 
lärandet och därmed också kunskapsöverföringen inom organisationen (ibid).    

 
Belöningssystem 

sak (1998) menar att belöningar ska baseras på hur bra individer och 

ttre belöningar (monetära/materiella belöningar) kan enligt Burgess (2005) vara av 

id 
t Davenport och Prusak (1998) utgör brist på tid och mötesplatser en barriär för 

eknologi 
steknologi kan bidra till kunskapsöverföring genom effektiv insamling, 

Davenport och Pru
projekt överför kunskap, inte på vilken kunskap varje enskild individ innehar. Belöning 
av individuell kunskap kan utgöra en barriär för kunskapsöverföring medan belöning för 
överföring av kunskap kan utgöra en förutsättning.  Goh (2002) skriver att 
belöningssystemet bör stödja den valda organisationsdesignen samt baseras på gruppers 
prestationer snarare än på individers prestationer. Även Burgess (2005) menar att 
belöningar bör baseras på hela organisationens eller gruppers prestationer snarare än på 
enskilda individer. Företag bör dessutom anställa, belöna och stödja människor som 
samarbetar gränsöverskridande i organisationen.  
 
Y
stor vikt för kunskapsöverföring inom en organisation då det skickar en signal till de 
anställda att organisationen värdesätter kunskapsöverföring. Yttre belöningar har 
dessutom visat sig främja kunskapsöverföringen mellan arbetsenheter (ibid). Vår 
tolkning av begreppet arbetsenheter är att dessa bör kunna likställas med projekt och då 
skulle förekomsten av yttre belöningar även kunna främja kunskapsöverföringen mellan 
projekt.  
 
T
Enlig
kunskapsöverföring, något som enligt Björkegren (1999) även gäller för projekt. Brist 
på tid i projektstarten kan leda till att erfarenheter från tidigare genomförda projekt inte 
tas tillvara. Efter att projektet är avslutat går projektgruppen dessutom oftast snabbt 
vidare till andra projekt och erfarenheterna som gjorts i projektet förs därför inte alltid 
vidare (ibid). Kunskaper och erfarenheter kan dock tas tillvara genom att en 
projektutvärdering görs när projektet avslutas där utfallet jämförs med vad som var 
planerat (Lewis, 2002).     
 
T
Information
lagring och spridning av data. Men sambanden mellan IT-verktyg och 
kunskapsöverföring har enligt Karlsen och Gottschalk (2004) visat sig vara svaga och 
dessa bör därför kombineras med andra mekanismer för att fungera. Newell (2004) 
skriver att IT-verktyg är bättre lämpade för överföring av uttryckt kunskap än för tyst 
kunskap. Det är dessutom viktigt att det redan innan finns en hög grad av gemensam 
förståelse mellan individerna för att IT-verktyg ska fungera. Ett liknande resonemang 
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för Goh (2002) som menar att elektroniska eller databaserade system kan användas för 
kunskapsöverföring under förutsättning att den rätta motivationen och viljan finns.  
 
Karlsen och Gottschalk ger några exempel på hur IT kan användas för att främja 

2.4 Sammanfattning 
e tabell 2:1) omfattar de faktorer gällande kultur och 

 
Tabell 2:1 Faktorer som påverkar unskapsöverföring mellan projekt 

 

  

kunskapsöverföring inom organisationer och projekt. De menar att IT kan användas för 
överföring av både formell och informell kunskap. Formell kunskap kan samlas och 
göras sökbar i exempelvis databaser och system medan informell kunskap kan överföras 
via diskussionsgrupper eller elektroniska anslagstavlor. E-post och intranät utgör också 
viktiga former för kunskapsöverföring då de bland annat bidrar till snabbare 
kommunikation (ibid). 
 

Vår teoretiska referensram (s
struktur som påverkar kunskapsöverföring mellan projekt. De kulturella faktorerna är 
samarbete, tillit, upptagningsförmåga och unika projekt. De strukturella faktorerna är 
organisationsdesign, belöningssystem, tid och teknologi. Faktorerna kan utgöra 
förutsättningar och/eller barriärer för kunskapsöverföring.        
 

 k

FAKTORER SOM PÅVERKAR KUNSKAPS- 
ÖVERFÖRING MELLAN PROJEKT 

KULTUR STRUKTUR 

 Samarbete 
 

 Tillit 
 

 Upptagningsförmåga 
 

 Unika projekt 

 Organisationsdesign 
 

 Belöningssystem 
 

 Tid  
 

 Teknologi 
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3 METOD 
 

 nedanstående kapitel redogörs för den metod som använts i uppsatsen. Först 
beskrivs forskningsansats och forskningsstrategi, därefter redogörs för val av 

fallstudieobjekt, litteratursökning och datainsamlingsmetod samt analysmetod. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring metodproblem. 

 I
   

3.1 Forskningsansats 
Den deduktiva ansatsen utgår från befintliga teorier som testas empiriskt, för att sedan 
genom logisk slutledning komma fram till ett resultat. Utgångspunkten är därmed 
befintliga referensramar som man genom undersökningen försöker tillämpa och förstå 
verkligheten (Thurén, 1991). Vi har valt en deduktiv ansats då vi har utgått från 
befintliga teorier och sedan försökt förstå verkligheten med hjälp av vår genomförda 
studie. Utifrån detta har vi fört ett logiskt resonemang för att kunna beskriva hur 
faktorer gällande kultur och struktur påverkar kunskapsöverföring mellan projekt.  
 
Holme och Solvang (1997) skriver att det centrala i en kvalitativ undersökning är att 
samla in information dels för att få en djupare förståelse för det framställda problemet 
och dels för att beskriva helheten av det sammanhang som problemet inryms i. Metoden 
kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas ifrån som gör det 
möjligt att förstå och beskriva komplexa processer. Syftet med denna uppsats har varit 
att söka en djupare förståelse för att sedan kunna beskriva hur faktorer gällande kultur 
och struktur påverkar kunskapsöverföring mellan projekt.   
 

3.2 Forskningsstrategi 
I kvalitativa undersökningar är fallstudien en vanligt förekommande strategi. Enligt 
Denscombe (2000) är utgångspunkten vid fallstudier att undersökningen ska inrikta sig 
på en enda undersökningsenhet. I en fallstudie undersöks saker i detalj och går mer in på 
djupet än vad andra undersökningar gör. Fallstudien lämpar sig bra när fokus ligger på 
sociala relationer och processer, som kan vara komplexa och ömsesidigt påverka 
varandra. Studien tar itu med helheten samtidigt som den har möjlighet att upptäcka hur 
de olika delarna påverkar varandra. I vår uppsats var fallstudien en lämplig strategi, då 
vi ville undersöka kunskapsöverföring, en företeelse som är beroende av sociala 
relationer och stödjande processer. Då kunskapsöverföring är beroende av att människor 
interagerar med varandra på olika sätt och dessutom är en komplex process gav 
fallstudien oss möjlighet till djupare och mer detaljerad förståelse för problemet.    
 

3.3 Val av fallstudieobjekt 
Vid val av fallstudieobjekt menar Denscombe (2000) att valet först och främst ska vara 
ändamålsenligt för forskningssyftet. Forskaren ska kunna motivera sitt medvetna val. 
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid valet av fallstudieobjekt är att fallet liknar andra 
som kunde ha valts. En av orsakerna till att vi valde NCC är att de arbetar med både 
traditionella projekt och partneringprojekt vilket utgjorde en förutsättning för vår 
jämförande studie. Ytterligare en faktor som gjorde att valet föll på NCC som 
fallstudieobjekt var att de har verksamhet och kontor i Norrbotten. Den geografiska 
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närheten gjorde genomförandet av personliga intervjuer möjliga, något vi också ansåg 
vara en förutsättning för att få uttömmande svar på våra frågor. 
 

3.4 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur har böcker sökts i databaserna Lucia och Libris och lånats 
på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Databaserna som huvudsakligen användes för 
att finna vetenskapliga artiklar var Ebsco, JSTOR och Emerald. De sökord som 
användes var framförallt knowledge, knowledge transfer, facilitators, barriers, project 
och construction i olika kombinationer. Utöver dessa har även svenska motsvarigheter 
använts. Vi har även sökt på de olika faktorerna gällande kultur och struktur, då i olika 
kombinationer med ovan angivna sökord. Sekundärdata har hämtats från NCC´s 
hemsida.  
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Den primärdata som studien innehåller har samlats in via kvalitativa intervjuer på NCC 
Construction Sverige AB i Luleå. En första kontakt togs med avdelningschefen för 
Norrbotten, Mats Eklund, som föreslog att vi skulle kontakta affärschefen för hus, 
Mikael Lundqvist. Syftet var att intervjun med affärschefen skulle ge en översikt av de 
två projekttyperna och att intervjuer med ett par platschefer och ett par arbetsledare 
sedan skulle ge en utförligare beskrivning av vardera typen av projekt. Efter en 
inledande intervju med Mikael Lundqvist kontaktades därför två platschefer och en 
arbetsledare för ytterligare intervjuer. De två platscheferna ansvarar för varsitt projekt, 
den ena för ett traditionellt projekt och den andra för ett partneringprojekt. 
Arbetsledaren som intervjuades arbetade på ett partneringprojekt. Det var svårt att få tag 
på ytterligare en arbetsledare som arbetade på ett traditionellt projekt och som samtidigt 
hade möjlighet att ställa upp på intervju. Då ingen möjlighet slutligen fanns att intervjua 
en arbetsledare på ett traditionellt projekt genomfördes sista intervjun därför med en 
biträdande arbetsledare på ett partneringprojekt. Totalt genomfördes fem intervjuer (en 
affärschef, två platschefer och två arbetsledare varav en var biträdande arbetsledare) på 
vardera en timme.  
 
Kvalitativa intervjuer används i syfte att med enkla frågor erhålla innehållsrika svar 
(Trost, 1997). Vid kvalitativa intervjuer försöker intervjuaren förstå hur den intervjuade 
tänker och känner genom att den intervjuade, så utförligt som möjligt, får beskriva 
tankar och känslor skriver Kvale (1997). Ett kännetecken för kvalitativa intervjuer är att 
de är flexibla då det, enligt Denscombe (2000), finns möjlighet att under intervjun 
förändra dess inriktning. Vid intervjuerna på NCC har vi till viss del tillåtit den 
intervjuade att utveckla områden som den intervjuade har upplevt som viktiga för 
kunskapsöverföringen. 
 
Intervjuerna genomfördes med stöd av den intervjuguide som vi utformade i två olika 
versioner, en för affärschefen (Bilaga B) och en för platschefer och arbetsledare (Bilaga 
C). Intervjuguiderna skickades innan intervjuerna ut via e-post till de respondenter som 
vi hade adresser till, totalt tre av fem respondenter. De genomförda intervjuerna kan, 
med utgångspunkt i Denscombes syn på struktur, beskrivas som semistrukturerade. Det 
innebär att vi hade listat områden och frågor som intervjun skulle beröra men 
svarsalternativen behölls öppna med möjlighet för den intervjuade att fritt utveckla sina 
synpunkter.  
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Alla intervjuer spelades in på band då respondenterna godkände inspelning av intervjun. 
Inspelningarna utgjorde ett stort stöd för oss både vid intervjutillfället och vid 
bearbetningen av intervjumaterialet. Att kunna koncentrera sig på frågorna och svaren 
istället för att föra anteckningar under intervjun är en av de fördelar Trost (1997) lyfter 
fram med inspelning. Inspelning innebär också ett antal nackdelar, exempelvis att den 
intervjuade kan känna obehag inför inspelningen. Vi anser dock att de fördelar 
inspelningen av intervjuerna har gett väger tyngre än nackdelarna, givetvis under 
förutsättning att respondenten gett sitt godkännande. Alla intervjuade erbjöds möjlighet 
att läsa igenom en sammanställning av den egna intervjun för att undvika att några 
missförstånd skett. Sammanställningar av intervjuerna sändes efter intervjuerna via e-
post till de respondenter som önskade läsa igenom dem innan publicering. Vidare har 
kompletterande anteckningar förts under intervjuerna.  
 

3.6 Analysmetod 
För att kunna analysera de genomförda intervjuerna gjordes en fullständig utskrift av 
varje intervju. Efter det strukturerades och sorterades materialet och överflödigt material 
togs bort genom att den intervjuades meningar formulerades mer kortfattat. Detta 
resulterade i en sammanställning av varje intervju som innehöll endast det som 
bedömdes vara väsentligt för besvarandet av uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
Vårt tillvägagångssätt vid analysen av de genomförda intervjuerna har vissa likheter 
med den analysmetod som Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering, vilket 
innebär att materialet reduceras genom att meningarnas innebörd formuleras mer 
koncist av forskaren. Vi har i analysen utgått från de sammanställda intervjuerna som 
sedan jämförts mot faktorerna i vår referensram.  
 

3.7 Metodproblem 
Under studiens gång har vi upplevt tillgången till tid som ett problem. Jul- och 
nyårshelgen inföll under uppsatsperioden vilket bidrog till bekymmer för oss gällande 
planering och genomförande av kvarvarande intervjuer. Svårigheten att få tag på 
ytterligare en arbetsledare från ett traditionellt projekt innan jul gjorde bristen på tid än 
mer påtaglig. En annan bidragande orsak till denna svårighet var att NCC inte har så 
många arbetsledare i Luleå som dessutom arbetar vid ett traditionellt projekt. Vi fick 
kontakt med ett antal arbetsledare men de kunde inte ställa upp på grund av olika 
anledningar, bland annat befann sig en av dem precis i slutskedet av ett projekt vilket 
innebar att han inte hade tid med en intervju. 
 
Validitet kan beskrivas som undersökningens giltighet eller trovärdighet, skriver 
Denscombe (2000), det innebär att undersökningen verkligen mäter det som avsetts att 
mäta. Ett validitetsproblem som kan diskuteras i denna studie är huruvida de valda 
faktorerna som påverkar kunskapsöverföring mellan projekt är relevanta även i 
byggbranschen. Ett problem vid kvalitativa undersökningar och intervjuer är att det kan 
vara svårt för forskarna att kunna visa att datainsamlingen är utförd på ett trovärdigt sätt 
och detta kan minska undersökningens giltighet. I denna studie har vi försökt öka 
studiens trovärdighet genom att öppet redovisa tillvägagångssättet genom att bifoga 
intervjuguiderna. Att personliga intervjuer genomfördes anser vi kan ha stärkt 
trovärdigheten då det ger möjlighet att under intervjun kontrollera den data som samlas 
in. Intervjuerna, som var semistrukturerade, gav oss som intervjuare möjlighet till att 
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förtydliga vissa frågor genom att ställa följdfrågor, något som vi tror har minskat risken 
för missförstånd och feltolkningar. Något som vi däremot tror kan ha påverkat 
trovärdigheten negativt är att det under intervjuerna ibland var svårt för oss att bedöma 
om respondenterna svarade utifrån sitt projekt eller utifrån NCC som helhet.  
 
Reliabilitet även kallad undersökningens tillförlitlighet innebär att om en mätning 
upprepas ska den ge samma resultat som vid föregående mätning (Trost, 1997). Detta 
innebär ett visst problem vid personliga intervjuer då en viss intervjuareffekt kan 
uppstå. Denscombe (2000) beskriver intervjuareffekten som att den som intervjuar kan 
påverka, medvetet eller omedvetet, den intervjuade att bete sig eller svara på ett visst 
sätt. Under intervjuerna försökte vi som intervjuare hålla oss så neutrala som möjligt i 
intervjusituationen och därigenom försöka motverka intervjuareffekten. Användandet av 
bandspelare kan bidra till att den som intervjuas inte svarar som denne skulle ha gjort 
utan bandspelare eftersom respondenten kan känna besvär vid inspelning. Förutom 
ovanstående beskrivna problem kan det vara så att våra personliga förkunskaper, 
värderingar och förutfattade meningar har påverkat undersökningens objektivitet, 
reliabilitet och validitet negativt. 
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4 EMPIRI 
 

apitlet inleds med en kortfattad presentation av den valda organisationen, NCC. 
Vidare redovisas en sammanställning av det underlag som framkommit under 

datainsamlingen. Detta redovisas enligt samma struktur som uppsatsens teorikapitel 
och är uppdelat efter typ av projekt. 

K 
  

4.1 Presentation av NCC 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Verksamheten 
består av hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och 
kommunikation. NCCs geografiska fokus är i huvudsak den nordiska marknaden. 
Omsättningen år 2005 var 49,5 miljarder kronor och antalet anställda 21 000. NCC utför 
nybyggnad, ombyggnad, reparationer, drift och underhåll inom följande 
produktområden: vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygfält, P-hus, mm. Mark- och 
ledningsarbeten är ett annat viktigt arbetsområde. NCC i Sverige är uppdelat i tre 
affärsområden: NCC Construction, NCC Property Development och NCC Roads 
(www.ncc.se).   
 
NCC Construction  
NCC Construction bygger bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, vägar, 
anläggningar och övrig infrastruktur. Företaget är ledande på att utveckla bostadsprojekt 
och stort arbete har under de senaste åren lagts ner på att öka det industriella byggandet. 
NCC Construction Sverige AB är organiserat i fem regioner; Syd, Väst, Öst, 
Stockholm/Mälardalen och Norrland. Antalet medarbetare inom NCC Construction i 
Sverige är cirka 7700 och omsättningen för 2005 uppgick till 19,4 miljarder kronor 
enligt NCC´s hemsida. Den stora konkurrenten i Sverige är Skanska, Peab och JM. På 
de lokala marknaderna konkurrerar NCC med många mindre entreprenadföretag.  
 
Partnering 
NCC arbetar med partnering som är en strukturerad samarbetsform som handlar om 
effektivt samarbete i byggprojekt mellan olika aktörer. Företaget anser att partnering 
bygger på tre nyckelfaktorer: gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och 
gemensam ekonomi. De fördelar som NCC ser med partnering är att projekttiden 
minimeras, kostnaderna sänks och kvaliteten ökar. Sedan 1999 har NCC genomfört ett 
100-tal partneringprojekt i Norden. På den svenska byggmarknaden arbetar företaget för 
att vara ledande inom partnering. (www.ncc.se).     
 
Respondenter  

• Mikael Lundqvist arbetar som affärschef för hus på avdelning Norrbotten. 
• Per Öberg arbetar som platschef på ett traditionellt projekt.  
• Patrik Stöckel arbetar som platschef på ett partneringprojekt men har erfarenhet 

från traditionella projekt. 
• Andreas Rydberg arbetar som arbetsledare på ett partneringprojekt men har 

erfarenhet från traditionella projekt. 
• Henrik Engelmark arbetar som biträdande arbetsledare på ett partneringprojekt. 
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4.2 Kunskap 
Generellt inom NCC 
Kunskap beskriver Mikael Lundqvist, affärschef, som ”förmågan att omsätta det man 
har inom sig till praktisk handling och göra någonting positivt av det”. Inom NCC kan 
det, enligt honom, vara teknisk kunskap men även platschefens sätt att hantera alla de 
människor som han omges av. Det är också oerhört viktigt att kunna vara ”spindeln i 
nätet”, något som inom NCC kanske är viktigare än de teoretiska kunskaperna säger 
Lundqvist.  
 
Traditionella projekt 
Per Öberg, platschef på ett traditionellt projekt, beskriver kunskap som förmågan att 
kunna lösa problem som uppstår. Det vill säga att veta vad som ska göras i en viss 
situation så att den går att hantera. Kunskap är också, enligt Öberg, att kunna anpassa 
sig till den rådande situationen. 
 
Partneringprojekt 
Andreas Rydberg, arbetsledare på ett partneringprojekt, beskriver kunskap som den 
kompetens som varje individ besitter. Kunskapen kan bestå av en teoretisk del och en 
praktisk del. Henrik Engelmark, biträdande arbetsledare, beskriver kunskap som tidigare 
erfarenheter kombinerat med teori. Andreas Rydberg och Patrik Stöckel, platschef på ett 
partneringprojekt, beskriver kunskap inom NCC som den kunskap varje medarbetare 
besitter inom sitt arbetsområde. Stöckel menar att en individs kunskap bygger på de 
tidigare erfarenheterna och när de teoretiska kunskaperna omsätts till praktiskt utförande 
kan individen dra nytta av sina tidigare erfarenheter. För respondenterna är viktig 
kunskap inom deras arbetsområde samordning. Vidare beskriver Rydberg att 
samordning av personal och ekonomi, styrning av produktionen och beställning av 
material är en viktig kunskap för honom i hans roll som arbetsledare.      
    

4.3 Kunskapsöverföring 
Generellt inom NCC 
Lundqvist förklarar att de arbetar medvetet med kunskapsöverföring men att det inte är 
säkert att alla i organisationen är medvetna om det. I anbudsskedet sker 
kunskapsöverföring genom att den platschef som ska ansvara för jobbet ibland sitter 
med och räknar på jobbet tillsammans med kalkylatorn, på så vis får platschefen tidigt 
kunskap om projektet säger Lundqvist. Vidare arbetar inköpsavdelningen, 
kalkylavdelningen och affärschefen (som ansvarar för offerten) väldigt nära varandra. 
NCC arbetar med att sätta samman äldre och yngre människor i projekt för att 
kunskaper och erfarenheter ska kunna överföras. Dessa är några exempel på hur NCC 
arbetar med kunskapsöverföring enligt Lundqvist. Ett strukturerat sätt för 
kunskapsöverföring som NCC använder sig av är de så kallade slutmötena. Där samlas 
de som har varit delaktiga i projektet för att försöka dokumentera och ta lärdom av det 
genomförda projektet. Men det görs tyvärr inte alltid, medger Lundqvist. Han nämner 
också de så kallade ”fredagsmötena” där alla platschefer som har tid och möjlighet 
deltar. Där diskuterar de bland annat personalplanering men också avvikelser och 
erfarenheter även om det ibland är svårt att få medarbetarna att dela med sig av de 
erfarenheter som gjorts säger Lundqvist. NCC jobbar också med individuella 
målsättningar för platscheferna och många av de äldre är mentorer till de yngre för att 
överföra kunskap. 
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Traditionella projekt 
På frågan om NCC arbetar medvetet med kunskapsöverföring mellan projekt menade 
Öberg att det inte finns någon dokumenterad överföring av kunskap. Men inom de 
större projekten sker kunskapsöverföring hela tiden då det kan vara flera personer som 
sitter med ansvar och utgör bollplank gentemot varandra. Öberg förklarar att 
platscheferna träffas varannan fredag, där de planerar och försöker utbyta erfarenheter. 
Mellan projekten sker inte så mycket kunskapsöverföring som det egentligen borde och 
Öberg är övertygad om att det finns saker att förbättra där.  
 
Öberg tror personligen på muntlig kunskapsöverföring, exempelvis genom att sitta och 
prata 10 minuter på fikarast eller liknande. Han är inte säker på att dokumentation av 
information och kunskap är någonting att sträva efter av den enkla anledningen att det är 
svårt att leta efter det sen. Öberg har en känsla av att ansträngningen att leta rätt på 
kunskapen ibland är större än att rätta till det fel som kanske görs för att kunskaps 
saknas. Resultatet i slutändan blir ju detsamma då man faktiskt lär av sina misstag 
menar han. 
 
Partneringprojekt 
Stöckel säger att det arbetas medvetet med kunskapsöverföring inom NCC. Inför ett 
projekt träffas platschefen och kalkylatorn, i mån av tid, och kalkylatorn får hjälp av 
platschefen med delar där kalkylatorn saknar erfarenhet. Stöckel säger att efter att 
projektet är avslutat sker ett internt slutmöte där lagbas, kalkylator och platschef träffas 
och går igenom projektet för att kunna ta med sig erfarenheter till nästa projekt. 
Rydberg beskriver också dessa slutmöten men påpekar att slutmötena inte alltid blir av 
då ett nytt projekt oftast redan har startat. Rydberg nämner att varannan vecka hålls 
fredagsmöten där alla platschefer, i mån av tid, träffas och bland annat delar med sig av 
nya erfarenheter som gjorts. Det som framkommer under fredagsmötena skrivs ner och 
delas ut i fikarummen, på så sätt kan alla medarbetare ta del av informationen. I övrigt 
säger Rydberg att det finns en intern kommunikation där han som arbetsledare kan ringa 
till en kollega som han vet har de erfarenheter som han själv saknar vid ett nytt 
arbetsmoment.  
 
Rydberg och Stöckel säger att de ser nytta med kunskapsöverföring mellan projekt 
eftersom det inte finns anledning att ”uppfinna hjulet” vid varje projekt. Det tar, enligt 
Rydberg, tid och det kostar pengar att testa sig fram och göra om samma misstag. Han 
menar att det helt klart finns mycket att göra när det gäller kunskapsöverföring inom 
NCC. De äldre har många års erfarenhet inom yrket och det skulle vara bra ifall de 
kunde överföra sina kunskaper till de yngre orutinerade arbetarna. Rydberg påpekar att 
det är svårt att skriva ner allting som en individ har i huvudet, det är bättre att ha ett 
referensobjekt som det går att hänvisa till och att ta kontakt med platschefen som varit 
ansvarig för projektet.  
 

4.4 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring 

4.4.1 Kultur 
Samarbete 
Generellt inom NCC 
Lundqvist poängterar att samarbete är viktigt för att undvika att ”gå på samma mina två 
gånger”. Han säger också att de yngre medarbetarna generellt sett har lättare att släppa 
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prestigen och ringa till varandra. Däremot upplever han att det kan finnas lite prestige 
bland vissa äldre som tycker att ”om den gick på minan så ska någon annan få göra det 
också”. Bland platscheferna på projekten kan det finnas en viss konkurrens, alla vill 
lyckas när det gäller pengar och procent, därför kan nog samarbetet vara bättre på 
kalkylstadiet tror han. Det finns egentligen inga formella samarbeten mellan projekten 
men däremot så ringer platscheferna till varandra och därigenom hjälps de åt. De yngre 
är dessutom mer beroende av samarbete än de äldre som redan har flerårig 
yrkeskunskap och erfarenhet.  
 
Traditionella projekt 
Det finns inga direkta strukturer för att samarbeta mellan projekt berättar Öberg. Men 
platscheferna för projekten samarbetar kring yrkesarbetarna eftersom de inte har eget 
folk utan tar personal ur en gemensam pool, som ska pusslas ihop så att det passar alla 
projekt. På frågan om Öberg upplever att det finns vilja och förmåga i projekten att 
samarbeta med andra projekt inom NCC så svarade han upplever att det finns det, men 
att det beror på hur man själv agerar. Om han behöver hjälp så är han övertygad om att 
det finns hjälp att få. Han tycker inte att det känns som om folk sitter och tjuvhåller på 
kunskaper. Öberg tror inte att mer samarbete mellan projekten skulle skada men han är 
ändå inte övertygad om att det skulle bli så mycket bättre eller att det skulle vara värt 
ansträngningen om det inte skulle leda någonvart.  
 
Partneringprojekt 
Samarbetet mellan partneringprojekt menar Rydberg är svårt eftersom NCC inte 
bedriver så många partneringprojekt samtidigt. Både Rydberg och Stöckel säger att det 
inte finns något direkt samarbete mellan projekten, det samarbete som finns är i form av 
telefonsamtal mellan platscheferna och arbetsledarna projekten emellan. Däremot menar 
Stöckel att det varierar bland platscheferna och arbetsledarna hur mycket kontakt de har 
med varandra. En annan form av samarbete, som Engelmark, Rydberg och Stöckel 
lyfter fram, är att de lånar medarbetare mellan projekten, något som även löneformen 
bidrar till eftersom lönen delvis baseras på hela affärsområdets prestationer och inte det 
enskilda projektet.  
 
I partneringprojekt är samarbete oerhört centralt, säger Lundqvist, då det skapar en ökad 
förståelse mellan parterna i projektet. Engelmark upplever att samarbetet mellan NCC´s 
olika affärsområden, exempelvis mellan mark och bygg, fungerar bättre vid partnering 
eftersom de arbetar för ett gemensamt resultat. Vid traditionella projekt arbetar 
affärsområdena som självständiga enheter med egna resultat i projektet.       
 
Tillit 
Generellt inom NCC 
Lundqvist anser att det är tämligen ”högt i tak” och han tycker att det är viktigt att 
kunna diskutera och resonera kring olika saker och problem. Han säger också att de 
saker som dyker upp bland medarbetarna kommer fram i organisationen. När det gäller 
att ge och ta emot hjälp så förklarar Lundqvist att platscheferna ibland har svårt att få 
dagen att gå ihop och att de nog därför gärna tar emot den hjälp de kan få. Vidare har de 
yngre medarbetarna lättare att tala om ifall de inte har den kunskap som krävs och 
därigenom ber de om hjälp, det är lite av en generationsfråga säger Lundqvist. Många 
av de äldre platscheferna började som yrkesarbetare som snickare eller betongarbetare, 
så de har byggtekniska kunskaper de yngre platscheferna ibland saknar.  
   

 19



EMPIRI 

Traditionellt projekt 
Öberg förklarar att han upplever att medarbetarna får komma till tals, men också att de 
törs och har en vilja att göra det i projekten. Att ta hjälp av andra om det behövs tror han 
kan skilja sig från individ till individ, men han känner själv att han inte har några 
problem med att be andra om hjälp om han behöver det. Detta tror han gäller även bland 
yrkesarbetarna inom NCC. Öberg tror också att om man ska kunna ta åt sig något från 
någon annan så måste man ju lita på den personen, han ser det nästan som en grundplåt 
för samarbete. Ett förtroende för den man ska få hjälp av eller den man ska hjälpa krävs 
därför.  
 
Partneringprojekt 
Lundqvist tror att människor som arbetar i partneringprojekt, där miljön kännetecknas 
av öppenhet, förtroende och tillit förmodligen i större utsträckning tar med sig det till 
nästa projekt. Han berättar att det fanns individer som var väldigt tveksamma och 
ifrågasättande till partnering men de gick ändå in i projektet och efter att projektet hade 
avslutats så funderade de över hur de skulle kunna gå tillbaka och arbeta i ett vanligt 
projekt. Engelmark och Rydberg upplever att det finns stor tillit på arbetsplatsen mellan 
arbetsledning och yrkesarbetare. Finns det skillnader i medarbetarnas tankar, åsikter och 
idéer, samt om det är något som inte fungerar, så kommer det fram. 
 
Upptagningsförmåga 
Generellt inom NCC 
Lundqvist berättar att de jobbar strategiskt med att öka kunskapen genom att medverka i 
forskningsprojekt samt interna och externa utbildningar. På individnivå tror han att det 
beror på generation, de yrkesarbetare som har praktisk erfarenhet har nog lättare för den 
praktiska kunskapen. De yngre arbetarna kanske är mer inne i processtänket och har 
lättare för den typen av kunskap, de är dessutom ”hungrigare” att lära sig nytt och 
utvecklas. Ju mer erfarenhet du samlar på dig desto svårare är det nog att tänka att saker 
kan vara på ett annat sätt. Viljan och förmågan hos individen för ny kunskap har därför 
en ålderskoppling tror Lundqvist. Genom att sätta ihop en yngre kille med en äldre så 
får de bättre kunskapsutbyte, kunskapsnivån höjs hos båda än om man sätter ihop två 
jämlika beskriver Lundqvist. Det kan dock uppstå problem när två med olika bakgrund 
sätts ihop, exempelvis om en yngre praktikant från universitetet vill lära sig byggande 
så kan de äldre tycka att han minsann ska lära sig grovjobbet först.  
 
Traditionellt projekt 
Öberg menar att det är lite sådär med projektens förmåga att tillgodogöra sig kunskap. 
Han tror att det finns en risk för att alla går i sin egen lilla värld och tror att de kan allt 
själv, och att det är något som förmodligen kan förbättras. Att ta till sig kunskap utifrån 
känner han är mer en strategisk fråga än en operativ fråga. Att söka kunskapen utifrån, 
görs normalt inte på arbetsplatsen, menar han, den insikten finns inte. Projektet får det 
som serveras uppifrån, och då hinner det tyvärr försvinna ganska mycket kunskap på 
vägen. Öberg tror att likheter gällande utbildningsbakgrund och språk utgör en 
gemensam grund att stå på och att det också är lättare att prata med folk som befinner 
sig på samma nivå som en själv.   
 
Partneringprojekt 
Rydberg säger att NCC har haft möjlighet att testa flera nya arbetssätt och material på 
grund av att projektet drivs som ett partneringprojekt. Medarbetarna får undersöka mer 
och prova sig fram och ny kunskap har hämtats från leverantörerna. Enligt Rydberg är 
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det uppskattat både bland de äldre och bland de yngre medarbetarna att få prova nya 
saker. I projektet har även rotation förekommit vilket har bidragit till att medarbetarna 
utvecklats. Engelmark förklarar att han som nyanställd får ta del av ny kunskap hela 
tiden och att han också ges stora möjligheter till det. Dessutom tror han att det är lättare 
för individer att ta till sig ny kunskap om de redan besitter vissa förkunskaper. Rydberg 
upplever att de yngre medarbetarna är lyhörda och bra på att ta till sig kunskaper från de 
äldre, fastän de har olika bakgrund och erfarenheter. Stöckel tror dock att det är en 
fördel för platschefens kommunikation till yrkesarbetarna om denne har liknande 
bakgrund. Rydberg säger att det är viktigt för honom som arbetsledare att känna sin 
grupp och vara medveten om kunskapsnivån hos medarbetarna så att han lägger 
informationen på rätt nivå.    
 
Unika projekt 
Generellt inom NCC 
Lundqvist förklarar att det är mer processtänk idag än det var tidigare, med det menar 
han att de tar med sig samma process från projekt till projekt. Sedan kan projekten 
visserligen se olika ut ändå, de sätter dit olika människor, olika antal människor och 
människor med olika kompetenser. NCC´s grundtanke är att styra och arbeta i projekten 
på ungefär samma sätt i alla projekt.  
 
Traditionellt projekt 
Öberg förklarar att NCC har ett system som talar om exakt vad som ska göras i ett 
projekt, från det att de får projektet tills huset eller vägen eller bron är färdig. Det är 
ganska många steg i systemet som ska passera många människor innan det väl är 
färdigt, men han tror att de flesta vet ganska exakt vad som ska göras och när.  
 
Partneringprojekt 
Både Rydberg och Stöckel ser varje projekt som unikt. Enligt Rydberg är vissa moment 
återkommande och standardiserade, däremot menar han att utifrån hur projektet ser ut 
blir utförandet olika. Ju större och mer komplext projektet är desto mer är det som 
varierar. Stöckel menar att många projekt är lika på papperet men i verkligheten 
stämmer det inte eftersom det är många faktorer som påverkar, bland annat platsen för 
utförandet. Rydberg instämmer i att förutsättningarna för genomförandet av projektet på 
plats kan variera och vara oförutsägbara samtidigt som det kan ändras under projektets 
gång. Han säger vidare att de som sitter på kontoret med ritningarna upplever att 
projekten är mer lika än vad yrkesarbetarna på plats upplever. Däremot så följs, enligt 
Stöckel, de rutiner som NCC har utvecklat för tillvägagångssätten i projekten. Stöckel 
tror att om projektet ses som unikt finns få motiv till att överföra kunskap eftersom det 
inte kommer att upprepas. Men samtidigt hävdar han att det vid återkommande projekt 
finns en nytta med kunskapsöverföring.  
 
Engelmark upplever att projekten betraktas som unika och att det innebär ett problem då 
det finns för många produktionsmetoder och material att välja på. Med mer 
standardiserade lösningar på byggena skulle varje problem bara behöva lösas en gång. 
Han upplever att branschen, i det här fallet, känns underutvecklad jämfört med andra 
branscher.       
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4.4.2 Struktur 
Generellt på NCC 
Lundqvist valde att beskriva projektorganisationen med en figur:  
 

    

OMBUD 

PLATSCHEF 

PROJ LEDARE 

ARBETSLEDARE 

INST LEDARE 

YRKESARBETARE 

KALKYL 

INKÖP 

BITR ARB LED 

UNDER ENTR 

 
Figur 4:1 Exempel på projektorganisation inom NCC 

 
Affärschefen är NCC´s ombud gentemot kund för det specifika projektet. Platschefen 
ansvarar för resultat och rapportering av projektet. Beroende på projektets beskaffenhet 
finns olika stödfunktioner (inköp, kalkyl, projekteringsledare, installationsledare etc.) 
tillgängliga inom organisationen. Till sin hjälp har platschefen en eller flera 
arbetsledare och beroende på projektets storlek kan även biträdande arbetsledare 
och/eller utsättare finnas. Bland yrkesarbetarna (träarbetare, betongarbetare, murare, 
kranförare, montörer etc.) finns en lagbas som utgör länken mellan arbetarna och 
arbetsledningen. Utöver NCC´s egen personal finns även de olika 
underentreprenörerna representerade i projektet.   
 
Traditionellt projekt 
Att byggprojekt är utspridda geografiskt ser Öberg absolut inte som något problem. Han 
menar att de ute på projekten har alla de befogenheter som de behöver för att sköta sitt 
jobb. Det enda de har att hålla sig efter, det är den budget som sätts upp när de får 
jobbet, men hur de planerar och utför arbetet det är helt och hållet upp till dem som är 
ute på arbetsplatsen. Telefon och mail används för att hålla kontakten mellan projekten 
om det behövs, men det händer inte särskilt ofta, någon gång i veckan tror Öberg. En 
förutsättning för byggverksamhet är ju att det kan ske decentraliserat säger han.   
 
Partneringprojekt 
Rydberg beskriver att det på arbetsplatsen och på kontoret finns människor med olika 
kunskaper. Yrkesarbetarna har liknande kunskaper gällande arbetet. Vid 
projektstartmötet sker, enligt Stöckel, en genomgång av vilka kunskaper som kommer 
att krävas i projektet. Engelmark, Rydberg och Stöckel säger allihop att det hade varit 
enklare att dela med sig av kunskaper ifall alla medarbetare hade befunnit sig på samma 
plats. Stöckel menar att länet är stort och det är inte så ofta som han besöker kontoret. 
Däremot är det vid större projekt en förutsättning att projektledningen befinner sig på 
plats, projektet går inte att styra från kontoret. Ett aktivt och tydligt ledarskap med 
närhet och tillgänglighet krävs för att svara på alla frågor som uppkommer hos 
yrkesarbetarna säger Stöckel. Rydberg upplever det inte som något större bekymmer att 
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projekten är decentraliserade, vill platschefer och arbetsledare göra studiebesök på 
andra projekt så är det inga problem.  
 
Belöningssystem 
Generellt inom NCC 
Yrkesarbetarna har resultatlön, också kallad prestationslön. Grundlönen är ca 24 750 
kronor och sedan ges bonus som baseras på dels projektens resultat (totalt) och dels på 
affärsområdets resultat. Att bonusen inte baseras på enskilda projekt tror Lundqvist 
främjar samarbete mellan projekten. Det ges också bonus för besparade arbetstimmar, i 
projekt som överstiger 1000 timmar, ges bonus på 120 kr för varje besparad timme, som 
samlas i en pott under avtalsperioden. Potten delas med antal arbetade timmar och alla i 
gruppen får lika mycket berättar Lundqvist. Tjänstemännens bonus baseras på såväl 
individuella som gruppens prestationer. I systemet för tjänstemännen förklarar 
Lundqvist att om det går ekonomiskt bra för gruppen så får tjänstemännen bonus för 
det. Det tror han i sig borde främja kunskapsöverföring, att alla tar ansvar för att 
vidareutveckla gruppens kunskap och erfarenhet. I systemet för yrkesarbetarna baseras 
belöningarna också på gruppens resultat, inte det enskilda projektet och det bidrar nog 
till att sprida kunskap säger han.    
 
Traditionellt projekt 
Bland yrkesarbetarna är det ofta diskussion om bonusen och den verkar ha betydelse för 
dem säger Öberg. Det är många som vill ha tillbaka de gamla ackorden, men problemet 
är att det inte finns någon organisation som klarar av att hantera ackorden enligt honom. 
I ackorden fanns det ingen förankring mot hur det gick för firman, då utbetalades en viss 
lön och samtidigt kunde NCC gå hur dåligt som helst. Nu är bonusen en direkt spegling 
av hur NCC går och går NCC bra så tjänar de som jobbar på NCC bra förklarar Öberg. 
Han berättar att det inom NCC ges stora möjligheter att åka på olika utbildningar och 
kurser. Sen tror han att inom organisationen kan bli bättre på att visa uppskattning och 
ge en klapp på axeln ibland. Han upplever inte att den monetära bonusen ger så mycket 
i slutändan och att han kanske hellre tar en klapp på axeln för en bra prestation.  
 
Partneringprojekt 
Både Rydberg och Stöckel berättar att utöver belöning i form av pengar får medarbetare 
på NCC möjlighet att gå kurser och utbildningar om intresse finns. Stöckel berättar 
vidare att företaget satsar utbildningar på medarbetare som de tror på eftersom det trots 
allt är en kostnad för utbildningen och arbetsbortfallet. En annan typ av belöning som 
han upplever finns inom NCC, är att de har blivit bättre på är att visa uppskattning 
genom att säga ”vilket bra projekt du har gjort”. Även Engelmark upplever att NCC 
visar uppskattning efter ett väl genomfört projekt.   
 
Tid 
Generellt inom NCC 
Som regel splittras projektgruppen efter projektets slut, hälften av yrkesarbetarna 
kanske far till ett bygge och resterande till ett annat bygge. Att ha erfarenhetsmöte efter 
tre månader är svårt då tiden är knapp och ingen är kvar i tankarna i projektet som var, 
förklarar Lundqvist. Problemet är också att entreprenörer, som NCC, gärna vill gå 
framåt och inte sitta och analysera det som varit, säger han. Lundqvist tror att de är lite 
ineffektiva gällande erfarenhetsmötena, men han tror samtidigt att det är viktigare att de 
istället försöker fundera under projektets gång över vad som har hänt i projektet, på 
vilket sätt de ska sprida erfarenheter och hur de ska ta dessa med sig till nästa projekt. 
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Att skriva ett protokoll efter tre månader går visserligen, men han tror att det hamnar i 
en pärm någonstans där ingen ser det. Han tror det är viktigt att de kan jobba 
tillsammans i grupper och kommunicera med varandra istället för att skriva papper. 
 
Traditionella projekt 
Gällande tidspress svarar Öberg att 90 % av all tidsbrist uppstår i samband med att 
projekten ska avslutas. Arbetsledningen försöker hinna med både interna- och externa 
slutmöten där projektet sammanfattas. På de interna slutmötena sitter i regel inköpare, 
kalkylator, platschef och kanske affärschef eller projektchef. På de externa mötena 
medverkar även kunden. Mötena protokollförs men få läser dem, de hamnar i bästa fall i 
någon pärm och förblir där.  
 
Partneringprojekt 
Både Rydberg och Stöckel upplever att det oftast är brist på tid och att de jobbar under 
ständig tidspress. Stöckel säger att det är många deadlines som ska hållas samtidigt som 
yttre faktorer påverkar som de inte kan styra över. Det kan vara leveranser, människor, 
resurser, väder och vind. Tidspressen är som störst i starten av projektet och vid 
överlämningen i projektavslutet. Rydberg och Stöckel är överens om att i 
partneringprojekt är tid inte lika problematiskt som vid traditionella projekt. Rydberg 
menar att det beror på att i partneringprojekt finns det mer tid att planera och förbereda 
tillsammans. Stöckel instämmer i att möjligheten att påverka är större i 
partneringprojekt där besluten fattas gemensamt.  Enligt Rydberg är tid en anledning till 
att medarbetarna inte samlas i ett möte efter att projektet är avslutat. Vidare menar han 
att skulle viljan finnas till dessa avslutande möten så skulle de bli av. Däremot är det 
mer viktigt med dessa möten vid partnering eftersom det sker en avslutande utvärdering 
av hur samarbetet har gått.   
 
Teknologi 
Generellt inom NCC 
NCC använder sig mycket av IT-stöd i verksamheten berättar Lundqvist. E-posten 
används enligt honom nästan för mycket. De har haft en dialog i gruppen om att istället 
för att skicka e-post ska ringa. Att inte tappa den personliga kontakten med varandra, 
tror Mikael Lundqvist är väldigt viktigt. Han tycker att det är bättre att medarbetarna 
kommer in på rummet och ställer frågor, då vissa frågor är svåra att svara på via e-post. 
Med e-post går också den personliga känslan och vad som sägs mellan raderna förlorad. 
IT-stöd för kunskapsöverföring är exempelvis erfarenhetsdatabasen ERFA något som 
alla respondenter nämnde, de påpekade dock att den inte används i så stor utsträckning.  
Vidare finns Regionnytt som gör arbetsplatsbesök och detta skrivs ner och distribueras 
via e-post. På så sätt kan medarbetare ta del av andra projekt i regionen. Stöckel säger 
att det inte finns någon som är formellt utsedd till att sammanställa de kunskaper som 
görs och därför tas de inte tillvara och tillgängliggörs via teknologin. Inom NCC finns 
även en förslagsverksamhet där goda idéer belönas, idéerna läggs sedan ut i en databas 
som är sökbar för NCC´s medarbetare. 
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5 ANALYS 
 

 kapitlet jämförs de empiriska resultaten mot den tidigare redovisade teorin. 
Analysen följer samma struktur som tidigare kapitel och svarar mot det uppställda 

syftet samt de preciserade forskningsfrågorna.   
 I

 

5.1 Kunskap 
Kunskap beskrevs under intervjuerna nästan genomgående som en förmåga att praktiskt 
lösa problem som uppstår. Två av respondenterna nämnde förutom den praktiska delen 
även den teoretiska delen av kunskapen. Vi upplevde att det fanns en tydlig 
samstämmighet inom NCC gällande hur de definierade kunskap. Deras beskrivningar 
stämmer dessutom väl överens med den beskrivning av kunskap som Probst, Raub och 
Romhardt (2000) gör och som vi valt att använda i uppsatsen. Att respondenternas och 
vår syn på kunskap sammanfaller anser vi kan bidra till en bättre förståelse från vår sida 
för vad kunskap är inom NCC men också för vilken kunskap som kan överföras. 
 
Kunskap bygger enligt respondenternas beskrivning på individens tidigare erfarenheter. 
Dessa erfarenheter tolkar vi utifrån Polanyis (1983) beskrivning som tyst kunskap, han 
menar att tyst kunskap är individuell samtidigt som den är beroende av individens 
erfarenheter. Att mycket av kunskapen inom NCC kan betraktas som tyst anser vi kan 
innebära svårigheter för kunskapsöverföringen inom NCC eftersom den är svår att 
förklara eller uttrycka i skrift.    
 
Något som skiljde sig från det traditionella projektet var att respondenterna i 
partneringprojekten poängterade samordning som en viktig del av kunskapen i deras 
yrkesroll. Att samordning upplevs som viktigt i partneringprojekt kan enligt vår 
tolkning bero på att samarbetet mellan de inblandade parterna är mer omfattande och 
ömsesidigt.  
 

5.2 Kunskapsöverföring 
Majoriteten av de intervjuade säger att det arbetas medvetet med kunskapsöverföring 
inom NCC, men en av dem påpekar att det troligtvis finns medarbetare som inte är lika 
medvetna om det. Kunskapsöverföring inom NCC sker på olika sätt och nivåer. På 
individnivå sker kunskapsöverföring exempelvis i anbudsskedet där inköpare, 
kalkylator och affärschefen arbetar tillsammans och bistår varandra med sina kunskaper. 
Inför ett projekt sker även ett möte mellan platschefen och kalkylatorn där dessa utbyter 
erfarenheter angående projektet. Vidare nämner respondenterna slutmötet där den 
inblandade arbetsledningen samlas och tar lärdom från varandra av det genomförda 
projektet. Däremot är de intervjuade överens om att slutmötena inte fyller den funktion 
den borde eftersom dessa slutmöten sällan genomförs. Ytterligare kunskapsöverföring 
sker då NCC sätter samman äldre och yngre medarbetare i projekt för att de ska kunna 
utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Respondenternas beskrivning av 
kunskapsöverföring inom NCC stämmer överens med Anheim (2001) som skriver att i 
organisationer sker överföring av kunskap på en individuell nivå och på olika sätt. 
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Kunskapsöverföring mellan projekt sker enligt respondenterna genom de så kallade 
fredagsmötena men också genom den interna kommunikation som sker i form av 
telefonsamtal mellan platscheferna. Genom denna överföring upplever vi att 
erfarenheter som gjorts i ett projekt överförs via platscheferna till ett annat projekt och 
dessa kan när de används bli ny kunskap för dem. Beskrivningen ovan kan liknas vid 
Björkegrens (1999) beskrivning av kunskapsöverföring mellan projekt men hon menar 
dessutom att då kunskapen överförs utsätts den för faktorer som utgör förutsättningar 
eller barriärer, något fortsättningen av analysen kommer att behandla. Vår tolkning 
utifrån respondenternas beskrivning är att kunskapsöverföring mellan projekt 
förekommer men att den är begränsad. 
 
Majoriteten av de intervjuade säger sig se nytta med kunskapsöverföring mellan projekt 
även om en av respondenterna samtidigt säger sig vara tveksam till om 
kunskapsöverföring inte kostar mer än det ger. Han anser dock att den muntliga 
överföringen är bättre eftersom han tror att kunskap inom NCC kan vara svår att 
dokumentera. Enligt en annan respondent ligger nyttan med kunskapsöverföring i att 
reducera upprepade misstag som tar tid och kostar pengar.  
 

5.3 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring 

5.3.1 Kultur 
Samarbete 
Respondenterna är överens om att det varken finns något formellt samarbete eller några 
direkta strukturer som stödjer samarbete mellan projekt inom NCC. Något som däremot 
finns, som alla respondenter också nämnde, är ett informellt samarbete mellan projekten 
genom telefonkontakt platscheferna emellan. En annan form av samarbete de tog upp 
var att de lånar yrkesarbetare vid behov mellan projekten. De exempel på informellt 
samarbete som respondenterna lyfte fram ovan betraktar vi inte som samarbete då det 
sker tillfälligt och utan egentliga strukturer. Thomson och Perry (2006) skriver 
visserligen att samarbete kan ske både formellt och informellt men att samarbete är 
något som uppkommer över tiden och utgör en process där gemensamma regler och 
strukturer skapas som styr relationen.   
 
Det finns, enligt vår tolkning, således stora brister i samarbetet mellan projekten inom 
NCC. Alla intervjuade upplevde trots detta att det finns en vilja att samarbeta med 
andra, något som Goh (2002) anser är en viktig förutsättning för kunskapsöverföring 
mellan individer och projekt. På grund av att samarbete mellan projekt knappt 
förekommer inom NCC utgör bristen på samarbete enligt vår bedömning en barriär för 
kunskapsöverföring. Men eftersom viljan redan verkar finnas menar vi att ett mer 
strukturerat samarbete mellan projekten skulle kunna möjliggöra kunskapsöverföring i 
framtiden. 
 
Intervjuerna har inte visat att det skulle vara några egentliga skillnader på samarbetet 
mellan traditionella projekt och partneringprojekt. Däremot upplevde två av de 
intervjuade att samarbetet inom projektet påverkas positivt av partnering. Även om en 
respondent poängterade att samarbete är oerhört centralt inom partnering kunde vi inte 
utifrån intervjuerna se att partnering har någon betydelse för samarbetet mellan projekt 
inom organisationen.  
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Tillit 
Tillit var en av faktorerna där alla respondenter var samstämmiga i sina svar. En 
respondent beskrev tillit inom NCC som att det är tämligen ”högt i tak”, en annan 
upplevde att alla får komma till tals och resterande uppfattade alla graden av tillit som 
hög både inom projektet och inom organisationen. Efter att ha lyssnat till 
respondenternas beskrivningar av hur tillit kommer till uttryck i organisationen har även 
vi fått uppfattningen att det tilliten är hög. Respondenterna beskrev, förutom viljan att 
uttala skillnader i åsikter, även att individerna både hjälper och tar emot hjälp av andra 
vilket, enligt Chow, Then och Skitmore (2005), är uttryck för hur tillit kan 
åskådliggöras. En av de intervjuade uttalade dessutom att han upplever tillit som en 
förutsättning för ett fungerande samarbete, något som även Goh (2002) betonar. Vi 
tolkar utifrån dessa uttalanden att tillit utgör en förutsättning för kunskapsöverföring 
mellan projekt inom NCC.  
  
Affärschefen tror att människor som arbetar i partneringprojekt, där miljön 
kännetecknas av öppenhet, förtroende och tillit mellan parterna, förmodligen i större 
utsträckning arbetar i enlighet med det även inom den egna organisationen. Detta anser 
vi tyder på att partnering har en positiv påverkan på tillit och partneringprojekt borde 
därför ge ännu bättre förutsättningar för kunskapsöverföring än traditionella projekt.   
 
Upptagningsförmåga 
NCC tillgodogör sig kunskap utifrån genom att medverka i externa utbildningar och 
forskningsprojekt berättas under en intervju. Det sker dock på en strategisk nivå säger 
två respondenter och utförs normalt inte på arbetsplatserna. Detta är något som vi tror 
påverkar yrkesarbetarnas upptagningsförmåga negativt genom att inte lär sig att känna 
igen och därför inte heller nyttja ny kunskap.  
 
En av de intervjuade beskrev att i det nuvarande partneringprojektet har medarbetarna 
getts stora möjligheter att använda nya material och metoder, något han är övertygad om 
beror på att projektet genomförs som ett partneringprojekt. Vid en jämförelse av de två 
resonemangen ovan ser vi att partnering påverkar projektets upptagningsförmåga 
positivt. 
 
En respondent tror att det är lättare för individer att ta till sig ny kunskap om de redan 
besitter vissa förkunskaper, något som även Cohen och Levinthal (1990) skriver. En 
annan respondent däremot tror, till skillnad från Cohen och Levinthal, att den tidigare 
erfarenhet som en individ besitter snarare kan försämra förmågan att tillgodogöra sig 
nya kunskaper än förbättra den, detta beroende på svårigheter att tänka i nya banor. 
Individernas förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper från andra medarbetare 
påverkas av deras likheter gällande utbildningsbakgrund och språk anser ytterligare en 
respondent. Detta stämmer överens med Cohen och Levinthal som menar att bland 
individer och i organisationer där det finns en samhörighet i form av kulturellt språk 
eller likartad bakgrund, är förmågan att tillgodogöra sig kunskaper av varandra bättre. 
En av de intervjuade påpekar att de yngre medarbetarna har lätt att ta till sig kunskap 
från de äldre trots att de kanske har olika bakgrund, något som inte stämmer överens 
med Cohen och Levinthals resonemang.  
 
Det är svårt för oss att bedöma hur tidigare erfarenheter och likheter i bakgrund och 
språk påverkar upptagningsförmågan då respondenterna har haft olika uppfattningar. 
Svaren tyder snarare på en skillnad i upptagningsförmåga mellan äldre och yngre 
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medarbetare. Det innebär att det även är svårt att säga om upptagningsförmågan i NCC 
är bristfällig och enligt Szulanskis (1996) resonemang utgör en barriär eller om den är 
tillräckligt bra enligt Cohen och Levinthal för att utgöra en förutsättning för 
kunskapsöverföringen mellan projekt.  
  
Unika projekt 
NCC ser varje projekt som unikt men de flesta av respondenterna är ändå överens om 
att det finns vissa likheter gällande projekten. NCC har utvecklat rutiner och processer 
för tillvägagångssättet som tas med från projekt till projekt och en av de intervjuade 
påpekar att vissa moment är återkommande och standardiserade. Vår tolkning utifrån 
intervjuerna är att projekten inte är unika på grund av att det finns utvecklade rutiner 
och processer för tillvägagångssättet. Tolkningen överensstämmer med Packendorffs 
(1995) beskrivning som säger att både projektets uppgift och tillvägagångssätt ska vara 
nytt för att projektet ska betraktas som helt unikt. En respondent tror att genom att 
betrakta projekten som unika är motiven till att överföra kunskap mellan projekten få 
eftersom medarbetarna inte tror att det kommer att upprepas.  Hans uttalande styrks av 
Björkegren (1999) som menar att incitamenten till att överföra kunskap är små då 
projekten ses som unika. Efter att ha lyssnat till respondenternas resonemang, 
instämmer vi helt i Björkegrens argumentation och vi bedömer att eftersom NCC 
betraktar varje projekt som unikt utgör det en barriär för kunskapsöverföring. 
 
Vi kan inte utifrån intervjuerna se några skillnader gällande synen på projekt mellan 
traditionella och partneringprojekt då respondenterna var samstämmiga i sina svar.  

5.3.2 Struktur 
Organisationsdesign 
Decentralisering av projekten, beskrevs av två respondenter, som en nödvändig 
förutsättning för en fungerande byggverksamhet, och i större projekt krävs att 
projektledningen finns ute på arbetsplatsen. Inom NCC har projektledningen 
(platschefen) alla befogenheter att själv fatta beslut rörande projektet, något som enligt 
Södergren (1992) är ett kännetecken för en decentraliserad organisation. Ingen av 
respondenterna upplever decentraliseringen av projekten som ett problem när det gäller 
kunskapsöverföring men tror att det visserligen hade underlättat om de suttit på samma 
plats. En risk med liten integration av projekten menar Björkegren (1999) kan medföra 
att kunskaper stannar inom projektet. Vi är övertygade om att projektens tydliga 
decentralisering och den bristande integration som vi bedömer att det medför utgör en 
barriär för kunskapsöverföring mellan projekten inom NCC. 
 
Under intervjuerna framkom att respondenterna inte var bekanta med begreppet 
tvärfunktionella team och de kunde därför inte heller beskriva om det förekommer i 
organisationen. Däremot lyfte två av de intervjuade fram att det både inne på kontoret 
och ute på arbetsplatserna finns människor med olika kunskaper som nyttjas i projekten. 
Vi anser inte att respondenternas beskrivning av projektgruppen motsvarar den 
beskrivning som Holland, Gaston och Gomez (2000) gör av ett tvärfunktionellt team. 
Inom NCC finns en hierarki både inom affärsområdet och inom enskilda projekt, något 
vi anser, leder till små möjligheter för horisontellt samarbete mellan projekten. Goh 
(2002) skriver att det är svårt att överföra kunskap mellan olika områden i 
organisationen om den är uppbyggd i flera hierarkiska nivåer. Bristen på horisontellt 
samarbete och de olika hierarkiska nivåerna i organisationen uppfattar vi utgör en 
barriär för kunskapsöverföring. 
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Vi har inte utifrån intervjuerna kunnat utläsa några skillnader gällande organisations-
design, med avseende på decentralisering och tvärfunktionella team, mellan traditionella 
projekt och partneringprojekt.    
 
Belöningssystem 
Under intervjuerna framkom att det inte finns något belöningssystem för 
kunskapsöverföring inom NCC. I det ordinarie lönesystemet finns, för både tjänstemän 
och yrkesarbetare, en del som är resultatbaserad. Att den resultatbaserade delen grundas 
på gruppens (projekten tillsammans och/eller affärsområdets) prestationer var dock 
något som affärschefen ansåg främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan 
projekten. Att belöna hela gruppen på det sätt som affärschefen beskriver bör enligt vad 
Goh (2002) skriver främja kunskapsöverföring. Men trots att gruppen belönas ställer vi 
oss frågande till i hur stor utsträckning som lönesystemet främjar kunskapsöverföring då 
det inte är kunskapsöverföringen i sig som faktiskt belönas. Eftersom belöningssystem 
för kunskapsöverföring saknas kan vi utifrån intervjuerna inte göra en bedömning av 
hur ett sådant system skulle påverka kunskapsöverföringen mellan projekt.  
 
Lönesystemet gäller för hela NCC och därför ser vi inte heller några skillnader mellan 
traditionella projekt och partneringprojekt.    
 
Tid 
Majoriteten av respondenterna är överens om att brist på tid är ett vanligt problem i 
projekten. Tidspressen är som störst vid projektstart och projektavslut. En konsekvens 
av tidsbristen i projektavslutet är att ett avslutande möte inte alltid genomförs eftersom 
medarbetarna snabbt går vidare in i nästa projekt. Denna beskrivning stämmer, som vi 
ser det, väl överens med Björkegrens (1999) beskrivning av hur tidsbrist kan utgöra en 
barriär för kunskapsöverföring.   
 
I partneringprojekt är tid inte lika problematiskt som i traditionella projekt, berättar två 
av de intervjuade. De upplever att projektet planeras och förbereds under en längre tid 
eftersom NCC kommer in tidigare i processen vid partnering. Möjligheten att påverka 
tidsplanen är större i partneringprojekt då besluten fattas gemensamt av parterna. På 
grund av samarbetet i partneringprojekt är det avslutande mötet av större vikt då 
utvärdering av samarbetet görs efter varje projekt.  
 
Efter att ha lyssnat till respondenternas beskrivningar av hur de uppfattar tidsbrist i de 
olika projekten har vi fått uppfattningen att tidsbristen upplevs som mindre i 
partneringprojekt än i traditionella projekt. Därmed bör tidsbristen ha en mindre negativ 
påverkan på kunskapsöverföring gällande partneringprojekt jämfört med traditionella 
projekt där tidsbristen utgör en barriär.  
 
Teknologi 
Den teknologi som finns inom NCC för kunskapsöverföring, som nästan alla de 
intervjuade berörde, är erfarenhetsdatabasen ERFA. Respondenterna berättade vidare att 
databasen väldigt sällan används av olika anledningar. En respondent menar att det 
beror på bristande motivation och vilja samt att medarbetarna inte inser nyttan med att 
tillgängliggöra sina kunskaper. Goh (2002) menar att en förutsättning för att ett IT-
verktyg för kunskapsöverföring ska fungera är att den rätta motivationen och viljan 
bland individerna finns. De anledningar som respondenterna gav till varför ERFA inte 
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används stöds av Goh´s argumentation och försämrar enligt vår tolkning 
förutsättningarna för kunskapsöverföring inom NCC eftersom IT-verktyget måste 
stödjas av medarbetarna för att det ska fungera. Den existerande erfarenhetsdatabasen 
skulle, om den användes på rätt sätt, kunna bidra till kunskapsöverföring mellan projekt 
då denna typ av verktyg enligt Karlsen och Gottschalk (2004) möjliggör effektiv 
insamling, lagring och spridning av data.    
 
Utifrån respondenternas resonemang finner vi inte heller här några skillnader i att nyttja 
teknologi för kunskapsöverföring mellan traditionella projekt och partneringprojekt.   
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 kapitlet sammanfattas analysen till slutsatser genom vilka forskningsfrågorna kan 
besvaras. Efter slutsatserna förs en avslutande diskussion kring studiens 

tillämpning, metodkritik och förslag på fortsatt forskning.  
 I

  

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur faktorer gällande kultur och struktur påverkar 
kunskapsöverföring mellan projekt i byggföretag samt om och hur dessa faktorer skiljer 
sig mellan traditionella projekt och partneringprojekt.  
 
I studien framkom att mycket av kunskapen inom NCC kan betraktas som tyst då den 
till stor del baseras på erfarenheter. Det kan i sin tur innebära svårigheter för företagets 
kunskapsöverföring. Inom NCC förekommer endast en liten del medveten 
kunskapsöverföring och den sker främst mellan individer och inte i så stor utsträckning 
mellan projekt. 
 
Hur påverkar faktorer gällande kultur och struktur kunskapsöverföring mellan 
projekt i byggföretag? 
Av de kulturella och strukturella faktorer som kan påverka kunskapsöverföring visade 
studien att det endast är tillit som bedöms utgöra en förutsättning för 
kunskapsöverföring mellan projekt.  
 
Fyra faktorer utgör enligt studiens resultat barriärer för kunskapsöverföring inom NCC. 
Då samarbete mellan projekt knappast förekommer utgör bristen på samarbete en 
barriär för kunskapsöverföring Den kulturella faktorn unika projekt utgör en barriär för 
kunskapsöverföring då NCC ser projekten som unika. De två strukturella faktorer som 
påverkar kunskapsöverföringen mellan projekt negativt, i form av barriärer, är 
organisationsdesignen med avseende på decentralisering och tvärfunktionella team 
samt bristen på tid. 
 
Eftersom belöningssystem för kunskapsöverföring saknas har denna faktors påverkan 
på kunskapsöverföring inte kunnat bedömas. Gällande upptagningsförmåga har 
respondenternas olika uppfattningar kring hur tidigare erfarenheter och liknande 
bakgrund påverkar förmågan att tillgodogöra sig kunskaper gjort det omöjligt att 
bedöma huruvida förmågan utgör en förutsättning eller en barriär för 
kunskapsöverföring mellan projekt.   
 
Vidare visade studien att den enda teknologin för kunskapsöverföring som fanns 
tillgänglig inom NCC var en erfarenhetsdatabas. Men eftersom vilja och motivation 
saknades hos medarbetarna för att använda databasen bedömer vi att den inte har någon 
påverkan på kunskapsöverföringen mellan projekten.  
 
Hur skiljer sig faktorerna gällande kultur och struktur åt mellan traditionella projekt 
och partneringprojekt?   
De faktorer gällande kultur och struktur som skiljer sig åt mellan traditionella projekt 
och partneringprojekt är tillit, upptagningsförmåga och tidsbrist. Partneringprojekt 
bygger på tillit mellan de inblandade parterna och studien visar att partnering har en 
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positiv påverkan på tilliten även inom den egna organisationen. Studien visar att 
upptagningsförmågan är högre vid partneringprojekt än vid traditionella projekt 
eftersom möjligheter ges att ta till sig ny kunskap utifrån.  I studien konstateras att 
tidspressen verkar vara något mindre i början av ett partneringprojekt eftersom NCC är 
delaktiga i både planeringen och förberedandet av projekten. Sammantaget ser vi att 
partnering bidrar till högre tillit, bättre upptagningsförmåga och mindre tidspress vilket 
kan gynna kunskapsöverföring mellan projekt.  
 
För de fem faktorerna, samarbete, unika projekt, organisationsdesign, 
belöningssystem och teknologi har inga direkta skillnader mellan traditionella projekt 
och partneringprojekt kunnat identifieras genom studien.  
 

6.2 Avslutande diskussion 
Redan tidigt i litteratursökningen fick vi uppfattningen att byggbranschen är en relativt 
konservativ bransch som inte har kommit lika långt som vissa andra branscher i arbetet 
med att hantera och överföra kunskap. Vår uppfattning bekräftades också, både senare i 
litteraturstudien men framförallt under intervjuerna med våra respondenter från NCC. 
Senare i uppsatsen kunde vi konstatera att det fanns stora brister i kunskaps-
överföringen, framförallt mellan projekt. Vi kunde dessutom konstatera att det även 
fanns brister i några av de faktorer som vi valde att undersöka och att de därför utgör 
barriärer för kunskapsöverföring mellan projekt inom NCC. Den bristande 
kunskapsöverföringen tror vi kan bero på de barriärer som vi i studien har identifierat.  
Vi upplevde dessutom att det fanns en tveksamhet kring hur stor nytta kunskaps-
överföring mellan byggprojekt egentligen har och att det dessutom upplevs som både 
tids- och kostnadskrävande. Enligt vår mening skulle NCC ha mycket att vinna på en 
bättre kunskapsöverföring genom exempelvis färre kostsamma misstag och 
dubbelarbete. Men samtidigt har studien uppmärksammat oss på att det i byggföretag 
finns hinder som behöver beaktas innan en större satsning på bättre kunskapsöverföring 
görs.  
 
En annan iakttagelse vi gjort i uppsatsen är att partneringprojekten inte skiljde sig från 
de traditionella projekten gällande de kulturella och strukturella faktorerna i den 
omfattning som vi hade trott. Med hänsyn till att flera av faktorerna även utgör 
grundläggande faktorer för partnering, hade vi förväntat oss större skillnader. Möjliga 
orsaker till de få skillnaderna tror vi kan vara att partnering är relativt nytt för NCC i 
Luleå och att våra respondenter inte hade varit delaktiga i något partneringprojekt före 
deras nuvarande projekt. Vi tror också att effekterna av partnering är mer framträdande 
för tjänstemän på högre nivåer och att det är där de största vinsterna med partnering 
syns. Denna studie visade på små skillnader mellan traditionella projekt och 
partneringprojekt gällande kunskapsöverföring.  En viktig anledning till att aktörer 
samverkar i partneringprojekt är för att åstadkomma ständiga förbättringar i form av att 
arbetssätten effektiviseras. Vi anser att kunskapsöverföring bör vara en förutsättning för 
att kunna uppnå dessa ständiga förbättringar. Om företag arbetar med partnering men 
inte har en fungerande kunskapsöverföring mellan projekt samt svårigheter med att 
skapa ständiga förbättringar, vad är då nyttan med partnering?    
  
Något som bör tas hänsyn till vid bedömning av studiens resultat är att urvalet av 
respondenter inte blev som det från början var tänkt. Vi tror dock inte att det har 
påverkat resultatet nämnvärt då vi inte upplever att det inte är några större skillnader 
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mellan att arbeta som arbetsledare i ett partneringprojekt eller i ett traditionellt projekt.  
En annan svårighet har varit att två av respondenterna har erfarenheter från båda 
projekttyperna vilket i sin tur gjort det svårt för oss att i vissa fall bedöma om 
respondenterna har svarat utifrån typ av projekt eller allmänt utifrån NCC. Fördelen 
med svaren från dessa respondenter har däremot varit att de kunnat belysa eventuella 
skillnader mellan projekttyperna på ett bra sätt. Fördelen men vårt val av fallstudie är vi 
har kunnat beskriva de valda faktorerna mer utförligt än om en annan strategi valts. Den 
nackdel det för med sig är att möjligheterna till generalisering är begränsade. De 
slutsatser vi har kunnat dra utifrån studien gäller därför främst NCC.  
 
Vår förhoppning är att uppsatsen kan bidra med ökad förståelse kring 
kunskapsöverföring mellan projekt i byggföretag, ett område som det inte finns så 
mycket tidigare forskning om.  Vi tror dessutom att uppsatsen kan vara intressant för 
företag inom byggbranschen som vill förbättra kunskapsöverföringen mellan projekt. 
Genom att uppsatsen beskriver hur olika faktorer utgör förutsättningar eller barriärer 
tänker vi oss att den kan utgöra en grund varifrån företaget sedan kan arbeta vidare. Den 
bör också vara intressant för byggföretag som vill veta mer om partnering och hur det 
påverkar kunskapsöverföringen mellan projekt.   
 
Kunskapsöverföring är ett välbeforskat område men trots detta så är det tydligt att 
kunskapsöverföringen mellan projekt i byggföretag har stora brister. Det finns därmed 
flera intressanta förslag på fortsatt forskning inom området. Ett första förslag på fortsatt 
forskning är att gå vidare och undersöka om och hur de identifierade barriärerna kan 
överbryggas. Ett annat förslag är att undersöka om det finns ytterligare faktorer som kan 
påverka kunskapsöverföring mellan projekt som är av större betydelse i byggföretag än 
de vi har beskrivit. Vi tror också att en studie som undersöker nyttan med 
kunskapsöverföring mellan projekt i byggföretag på kort och lång skulle vara intressant, 
framförallt om resultaten sedan ställs mot de merkostnader det innebär.  
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 BILAGA A 

BILAGA A: Projekt i byggföretag 
 
 
Traditionella projekt 
Det traditionella sättet att organisera byggprojekt är enligt Kadefors (2002) starkt influerat av 
ett rationellt, kalkylbaserat tänkande där fokus ligger på ekonomiska intressen. 
Upphandlingen sker oftast med flera aktörer i konkurrens (Kadefors, 2002) och den leverantör 
som lämnar det lägsta anbudet får jobbet (Anheim, 2001)   
 
Traditionella byggprojekt kan normalt sett delas in i ett antal olika faser (idé och utvärdering, 
konstruktion, produktion och nyttjande) som följer efter varandra (Knauseder, 2003). Anheim 
(2001) beskriver hur den svenska byggprocessen karaktäriseras av en ”stark skedesindelning 
med många deltagande aktörer” (s 55) som deltar under en kort tid eller en liten del av 
projektet. Den begränsade kontakten mellan dessa aktörer kan bidra till att viktiga kunskaper 
går förlorade skriver Anheim.    
 
De vanligaste entreprenadformerna som även nämndes tidigare är general- och 
totalentreprenad. Alternativa lösningar på generalentreprenaden är delad entreprenad eller 
samordnad generalentreprenad. I generalentreprenaden svarar byggherren själv för 
projekteringen för att sedan överlåta produktion och samordningsansvar till en 
generalentreprenör (Anheim, 2001). Vid totalentreprenad upphandlar byggherren både 
projektering och produktion med en och samma entreprenör, totalentreprenören, som sedan är 
ansvarig gentemot byggherren (ibid). Söderberg (1998) skriver att de olika 
entreprenadformerna dels reglerar hur projektet organiseras och dels vilken av parterna som 
står som ansvarig för projektet. Söderberg skriver vidare att valet av entreprenadform bör 
göras med hänsyn till ekonomi, projekttid samt de risker som gäller det enskilda projektet 
eftersom de olika entreprenadformerna påverkar dessa aspekter på olika sätt.   
 
Partneringprojekt 
Partnering utvecklades med ambitionen att få byggsektorns aktörer att samarbeta. Partnering 
utgör ett alternativ till att driva ett projekt på traditionellt sätt och konceptet kan närmast 
beskrivas som en samverkansform som kan används tillsammans med de traditionella 
entreprenadformerna (Kadefors, 2002). Partnering kan äga rum mellan vilka aktörer som 
helst, men för att uppnå goda resultat bör samtliga centrala aktörer i ett projekt medverka. 
Bennet och Jayes definierade 1995 partnering enligt följande: 
 

”Partnering är en process som används av två eller flera organisationer för att 
uppnå specifika affärsmål genom att maximera effektiviteten hos varje deltagare. 
Processen baseras på gemensamma mål, en överenskommen metod för 
problemlösning och ett aktivt letande av ständiga mätbara förbättringar. 
Partnering kan baseras på enstaka projekt eller mer långsiktig samverkan.” 
(Fritt översatt: Bennet & Jayes, 1995) 
 

Partnering, kan som definitionen säger, baseras på antingen ett enstaka projekt, 
projektpartnering, eller på ett mer långsiktigt samarbete, så kallad strategisk partnering. 
Projektpartnering utgör grundformen som strategisk partnering har utvecklats ur, strategisk 
partnering har därför kallats ”andra generationens partnering”. Denna typ av partnering 
baseras på ett samarbete och engagemang på lång sikt (Bennet och Jayes, 1995).  
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Det finns tre grundläggande faktorer enligt Bennet och Jayes för partnering, gemensamma 
mål, problemlösning och ständiga förbättringar. Faktorerna är viktiga för att parterna ska vara 
engagerade i partnering. Syftet med gemensamma mål är att skapa ett win-wintänkande, där 
alla parterna är övertygade om att deras individuella mål bäst uppnås genom att de 
gemensamma målen uppfylls. Problemlösningsprocessen är viktig eftersom moderna 
konstruktioner är komplexa och gör att det lätt kan uppstå konflikter. Syftet med 
problemlösningsprocessen är att problem ska lösas på lägsta nivån i organisationen där 
relevant information finns och det ska göras så snabbt som möjligt. På så sätt kan problemen 
lösas innan det leder till större tvister. Ständiga förbättringar ska försäkra om att arbetssätten 
effektiviseras genom partnering. Detta åstadkoms i form av objektiva mätningar för att sedan 
jämföra resultat mellan projekt. (ibid)  
 
Hellard (1995) skriver att partnering inte är ett kontrakt utan en medgiven överenskommelse 
mellan parterna som bygger på förtroende. Partneringprocessen är ett försök att etablera 
arbetsrelationer bland intressenter genom en gemensam utveckling och formell strategi 
bestående av engagemang och kommunikation. Det är ett försök att skapa en omgivning där 
tillit och teamwork ska förhindra tvister, skapa relationer av samarbete till allas fördel och 
underlätta slutförandet av ett lyckat projekt. Detta förutsätter att de inblandade parterna har 
rätt attityd till partnering (ibid). 
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE - Affärschef  
 
 
FORMALIA 
Namn 
Befattning - Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Kan du kortfattat beskriva hur organisationen inom ert affärsområde är uppbyggd? 

- Hur är projekten organiserade?  
 

 
KUNSKAP 

1. Hur ser ni inom NCC begreppet kunskap? 
 
 
KUNSKAPSÖVERFÖRING 

2. Arbetar ni medvetet med kunskapsöverföring inom NCC? 
3. Hur arbetar ni med det? 

- Mellan individer? 
- Mellan projekt? 

 
 
KULTUR 
 
Samarbete 

4. Kan du beskriva samarbetet mellan projekt inom organisationen? 
- Formellt och informellt 

5. Hur anser du att samarbete mellan projekt kan påverka kunskapsöverföring mellan 
projekt? 

6. På vilket sätt skiljer sig samarbetet inom organisationen mellan partneringprojekt och 
traditionella projekt? 

 
Tillit 

7. Upplever du att det finns vilja och förmåga bland medarbetarna inom organisationen 
att uttala skillnader i tankar, åsikter och idéer? 

8. Anser du att atmosfären inom organisationen präglas av att individerna ger och tar 
emot hjälp från andra samt delar på arbetet och resurserna?  

9. Hur anser du att graden av tillit inom organisationen kan påverka kunskapsöverföring 
mellan projekt?  

10. På vilket sätt skiljer sig tillit åt inom organisationen mellan partneringprojekt och 
traditionella projekt? 

 
Upptagningsförmåga 

11. Hur ser du på organisationens förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap? (internt, 
externt) 
- Hur anser du att den kunskap och de erfarenheter som redan finns i organisationen 

påverkar organisationens förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap? 
- Hur anser du att projektgruppers eller individers likheter gällande 

utbildningsbakgrund, värderingar och språk påverkar deras förmåga att 
tillgodogöra sig ny kunskap? 
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12. Hur anser du att förmågan att tillgodogöra sig kunskap i projektgruppen påverkar 
kunskapsöverföring mellan projekt? 

13. På vilket sätt upplever du att projektens förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap 
skiljer sig mellan partneringprojekt och traditionella projekt? 

 
Unika projekt  

14. Hur ser ni inom NCC på projekt? 
- Ser ni dem som unika eller repetitiva projekt?  
- Finns det standardiserade rutiner för hur projekten ska utföras? 

15. Hur tror du att er syn på projekt påverkar kunskapsöverföringen mellan projekt? 
16. Skiljer sig er syn på projekt åt mellan partneringprojekt och traditionella projekt? 

 
 
STRUKTUR 
 
Organisationsdesign 

17. Hur decentraliserade är projekten? 
- Hur påverkar decentralisering möjligheterna till kunskapsöverföring?  

18. Arbetar ni med tvärfunktionella team? 
- Hur arbetar ni med tvärfunktionella team? 

 
Belöningssystem 

19. Finns det någon typ av belöningssystem inom NCC? 
- Vem belönas, grupp eller individ? 
- Hur belönas dem? (inre eller yttre belöning) 
- Vad baseras belöningen på? 

20. Hur anser du att belöningar kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt och skiljer 
sig detta mellan partneringprojekt och traditionella projekt? 

 
Tid 

21. Är brist på tid ett problem i projekt? I vilket skede av projektet är tidsbristen som 
störst? 

22. Finns det tid och mötesplats för projektgruppen att samlas i projektstarten och/eller 
projektavslutet och tillvarata de erfarenheter som gjorts? 

23. Hur anser du att bristen på tid påverkar kunskapsöverföring mellan projekt? 
 
Teknologi 

24. Använder sig NCC av någon form av IT-stöd för att överföra kunskap inom 
organisationen (mellan projekt)? Kan du ge något/några exempel? 

25. Hur anser du att teknologin påverkar kunskapsöverföring mellan projekt och skiljer 
det sig mellan partneringprojekt och traditionella projekt? 
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BILAGA C: INTERVJUGUIDE - Platschef/Arbetsledare 
 
 
FORMALIA 
Namn 
Befattning - Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Nuvarande projekt 
 
 
KUNSKAP 

1. Hur skulle du beskriva begreppet kunskap? 
- Vad är kunskap inom NCC? 

 
 
KUNSKAPSÖVERFÖRING 

2. Arbetar ni medvetet med kunskapsöverföring inom NCC? 
3. Hur arbetar ni med det? 

- Mellan individer? 
- Mellan projekt? 

 
 
KULTUR 
 
Samarbete 

4. Hur skulle du beskriva samarbetet inom projekten och mellan projekt inom 
organisationen? 
- Formellt och informellt 

5. Upplever du att det finns vilja och engagemang i projekten att samarbeta med andra 
projekt? 

6. På vilket sätt anser du att samarbete mellan projekt kan påverka kunskapsöverföring 
inom organisationen? 

 
Tillit 

7. Hur skulle du beskriva tillit inom gruppen och inom organisationen? 
8. Upplever du att medarbetarna i ditt nuvarande projekt finns vilja och förmåga att 

uttala skillnader i tankar, åsikter och idéer? 
9. Upplever du att atmosfären inom projektgruppen utmärks av att individerna ger och 

tar emot hjälp från andra samt delar på arbetet och resurserna?  
10. Hur tror du att graden av tillit kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt inom 

organisationen?  
 
Upptagningsförmåga 

11. Hur ser du på projektets förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap? (internt, externt) 
- Hur tror du att den kunskap och de erfarenheter som en individ innehar påverkar 

individens förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap? 
- Hur tror du att projektgruppers eller individers likheter gällande 

utbildningsbakgrund, värderingar och språk påverkar deras förmåga att 
tillgodogöra sig ny kunskap? 

12. Hur tror du att förmågan att tillgodogöra sig kunskap i projektet kan påverka 
kunskapsöverföring mellan projekt inom organisationen?  
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Unika projekt 

13. Vilken syn har ni på projekt inom NCC? 
- Ser ni projekten som unika eller som återkommande? 
- Finns det standardiserade rutiner för hur projekten ska utföras? 

14. Hur tror du att er syn på projekt kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt inom 
organisationen? 

 
 
STRUKTUR 
 
Organisationsdesign 

15. Hur är projekten organiserade? 
16. Hur decentraliserade är projekten? 

- Hur tror du att decentralisering kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt 
inom organisationen?  

17. Arbetar ni med tvärfunktionella team? Hur? 
- Hur tror du att tvärfunktionella team kan påverka kunskapsöverföringen mellan 

projekt? 
 
Belöningssystem 

18. Hur ser du på det belöningssystem som NCC har? 
- Vem belönas, grupp eller individ? 
- Hur belönas de? 
- Vad baseras belöningen på? 

19. Hur anser du att olika belöningar kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt 
inom organisationen? 

 
Tid 

20. Är brist på tid ett problem i projekt? I vilket skede av projektet är tidsbristen som 
störst? 
- Efter ett projekt är avslutat, finns det tid för projektgruppen för att samlas och ta 

tillvara de erfarenheter som gjorts under projektets gång? 
- Finns tid i projektstarten för att samlas och ta tillvara erfarenheter från tidigare 

projekt? 
- Hur anser du att bristen på tid kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt? 

 
Teknologi 

21. Använder sig NCC av någon form av IT-stöd för att överföra kunskap inom 
organisationen (mellan projekt)? Kan du ge något/några exempel? 
- Hur anser du att teknologin kan påverka kunskapsöverföring mellan projekt inom 

organisationen? 
 
 
ÖVRIGT 

22. Ser du någon nytta med kunskapsöverföring mellan projekt? 
- På tjänstemanna nivå? 
- På yrkesarbetar nivå? 

23. Vad tror du bättre kunskapsöverföring mellan projekt skulle kunna resultera i? 
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