
The role of knowledge transfer in reducing 
reinvention of the wheel in project organizations 

– En oppsummering av doktorgradsarbeidet 
 

Dette arbeidet ble gjennomført på Inst. for industriell økonomi og 
teknologiledelse, NTNU.  

 
 

Innledning 
Prosjekter har blitt en populær arbeidsform i moderne organisasjoner. Prosjekter har 
tids- og ressursbegrensninger. De er per definisjon unike. Men, graden av unikhet 
varierer fra prosjekt til prosjekt og fra prosjektaktivitet til prosjektaktivitet. Det betyr 
at det er kjente eller gjentakende situasjoner i prosjekter. Prosjektdeltakere kan 
dermed bruke eksisterende løsninger for å håndtere de kjente situasjonene effektivt, 
isteden for å lage løsningene helt fra begynnelsen. De fleste som har jobbet med 
prosjekter mener at man er lite flink til å gjenbruke metodikk og løsninger fra tidligere 
utførte prosjekter. Det er ikke hensiktmessig å finne opp hjulet på nytt i en 
arbeidsform som er karakterisert av tids- og ressursbegrensninger.   
 
I Xerox  Corporation utviklet de en database som heter Eureka i forbindelse med å 
samle gode løsninger (“best practices”). En hendelse i forbindelse med bruken av 
denne databasen kunne vise viktigheten av å bruke eksisterende løsninger: Databasen 
innholdt ca. 30 000 dokumenter / poster. En ingeniør i Brasil måtte håndtere en 
klagesak. I den forbindelse, var han i ferd med å bytte en maskin som kostet ca USD 
40 000. Men, han valgte isteden å bruke den nye prototypen av Eureka og fant 
informasjon som hadde blitt lagt inn av en tekniker fra Montreal. Ingeniøren brukte 
informasjonen til å finne en bedre løsning på sitt problem; å bytte en defekt sikring 
som kostet 50 cent. I følge en generell vurdering, sparte firmaet USD 100 million ved 
hjelp av Eureka (Brown et al., 2000).  
 
Et annet eksempel er Chevron. De har systemer som benyttes for å lære om store 
prosjekter – før, mens og etter prosjektene er gjennomført. Denne læringsprosessen 
har hjulpet Chevron å spare penger. Chevron introduserte et læringsverktøy (“a 
lessons learned tool”) for sine oljeboringsprosesser. Når det foregår boring i et 
område, registreres læringen knyttet til boringsprosessen. Neste gang, når boring skjer 
i et annet, lignende område, kan man bruke kunnskapen fra den tidligere 
boringsprosessen. På den måten kan det bli mindre oppfinnelse av hjulet på nytt 
(Dalkir, 2005).  
 
I mitt doktorgradsstudium, prøvde jeg å se på fenomenet oppfinnelse av hjulet på nytt 
og rollen kunnskapsoverføring spiller i forbindelse med å redusere forekomst av 
fenomenet i prosjektarbeid. Fenomenet oppfinnelse av hjulet på nytt kan beskrives 
som å lage løsninger fra begynnelsen, mens løsningene (eller løsningselementene) 
finnes allerede.     
 
I dette studiet, belyste jeg dette fenomenet og kunnskapsoverføring fra 3 
innfallsvinkler.   



o Informasjon om kilder til eksisterende kunnskap: Hovedfokus var på informasjon 
om hvor kildene kan finnes og tilgjengelighet av den type informasjon.  

o Holdninger og atferd: Her så jeg på prosjektdeltakernes (inklusivt 
prosjektledernes) holdninger til fenomenet oppfinnelse av hjulet på nytt og 
kunnskapsoverføring; hvor mye vilje og interesse hadde de til å søke og dele 
kunnskap? 

o Helhetlig forståelse: Mitt fokus her var på helhetlig forståelse av både løsning 
(kunnskap) og prosjekt. Når det gjelder helhetlig forståelse av løsninger så jeg på 
hvordan løsninger kunne være situasjonsavhengige; en løsning som fungerte bra i 
en situasjon eller i et prosjekt ikke nødvendigvis vil produsere ønskede resultater i 
en annen situasjon. Når det gjelder helhetlig forståelse av et prosjekt, så jeg på 
hvordan denne forståelsen kunne fremme kunnskapsoverføring. Helhetlig 
forståelse er noe som er motsetning til fragmentert forståelse av prosjektet. 
Fragmentert forståelse kan bli resultatet, for eksempel når man tar hensyn til bare 
sitt eget fagfelt i et tverrfaglig prosjekt. 

 
Når det gjelder forskningsmetode, brukte jeg både intervjuer knyttet til et casestudium 
og spørreskjemaundersøkelser. Spørreskjemaene ble sendt til prosjektledere og 
prosjektdeltakere i Norge gjennom en database som Norsk Senter for Prosjektledelse 
(NSP) hadde opprettet. Svargiverne hørte til forskjellige typer prosjekter; for 
eksempel, bygg, petroleum, IT og organisasjon. Arbeidet knyttet til casestudiet ble 
gjort i et byggeprosjekt.  
 
 

En generell beskrivelse av resultater 
Kunnskapsoverføring kan redusere eller unngå oppfinnelse av hjulet på nytt. Flere 
eksempler i dette forskningsarbeidet, spesielt i case-prosjektet, viste at prosjektet 
hadde unngått oppfinnelse av hjulet på nytt ved hjelp av kunnskapsoverføring.  
   
Formelle og uformelle systemer 
Kunnskapsoverføringen skjedde ved hjelp av både formelle systemer (for eksempel, 
kunnskapsdatabase, dokumentasjon) og uformelle systemer (for eksempel diskusjon i 
kaffepauser, sosiale nettverk). Ledelsen i organisasjoner benyttet forskjellige tiltak for 
å forbedre kunnskapsoverføring.. Dataene fra mitt studium antyder at ledelsen 
prioriterte formelle systemer framfor uformelle systemer. De formelle systemene var 
ikke problemfrie. De kunne bli forbedret; det var tilfeller at de formelle systemene 
ikke var brukervennlige.  
 
Selv om ledelsen i basisorganisasjoner satset mer på implementering av formelle 
systemer, brukte prosjektdeltakere uformelle systemer og uformelle 
kommunikasjonskanaler mer. Et av de interessante momentene knyttet til bruken av 
de uformelle systemene i forbindelse med kunnskapsoverføring er tilfeldighetens rolle 
i kunnskapsoverføringsprosessen.  
 
Resultatene viser at bruken av uformelle systemer har et betydelig potensial for å 
overføre kunnskap. Ledelsen i organisasjoner kan øke sitt fokus på bruken av 
uformelle systemer for å fremme kunnskapsoverføring.  Jeg tror på at sosiale aspekter 
i organisasjoner kan bli ledet / organisert slik at kunnskapsoverføringsprosess kan 
være en bevisst, integrert del av prosjekter. Det betyr ikke at man må formalisere og 



strukturere alt. Man kan derimot prøve å legge forholdene til rette slik at kunnskap 
kan overføres.   
 
Helhetlig forståelse av prosjektarbeid 
En helhetlig forståelse av prosjektet er viktig for å unngå eller redusere oppfinnelse av 
hjulet på nytt. Generelt er prosjekter tverrfaglige. Individer som hører til forskjellige 
fagdisipliner har en tendens til å se bare på sine egne bidrag til prosjektet. Dette kan 
medføre at de mister muligheter for å vite klart om grensesnitt mellom sitt bidrag og 
andres bidrag til prosjektet. Denne situasjonen kan føre til misforståelser, feil og 
oppfinnelse av hjulet på nytt. 
 
Håndtere endringer 
Endringer er uunngåelige i prosjekter. Oftest registreres endringer i formelle systemer 
(dokumenter) og / eller i individs sinn. Det er viktig å ikke overse eller glemme 
endringene. Endringer i prosjekter inkluderer bytte av prosjektdeltakere – for 
eksempel, prosjektleder eller prosjekteringsleder kan byttes i midten av prosjektet av 
ulike grunner. Det som må huskes på er at ikke alle endringer blir registrert i formelle 
systemer i et prosjekt. Bytte av en viktig prosjektdeltaker underveis i et prosjekt kan 
medføre tap av kunnskap om endringer som har skjedd så langt i prosjektet. Denne 
situasjonen kan være problematisk i forbindelse fenomenet oppfinnelse av hjulet på 
nytt.  
 
Holdninger 
Holdninger som prosjektdeltakere har i forbindelse med å søke, finne og dele 
kunnskap er et viktig element i å redusere oppfinnelse av hjulet på nytt. Holdningene 
kan, i hvert fall til en viss grad, justeres av ledelsens engasjement, veiledning og 
støtte. 
 
Støtte og tiltak fra ledelsen 
Tiltak fra ledelsen er viktig for å sikre / øke kunnskapsoverføring i organisasjoner. 
Noen av tiltakene kan være: Belønningssystem i forbindelse med 
kunnskapsoverføring, motivere prosjektdeltakere, skape oppmerksomhet 
(bevisstgjøring) blant prosjektdeltakerne på kunnskapsoverføring og prioritere og 
følge opp disse tiltakene. Ledelsen kan påvirke opprettelse av en passende 
(fordelaktig) kultur for kunnskapsoverføring i organisasjoner. 
 
Situasjonsbaserte elementer 
Kunnskap kan være kontekstsensitiv; det betyr at en løsning som fungerte bra i en 
situasjon eller i et prosjekt ikke nødvendigvis vil produsere ønskede resultater i en 
annen situasjon. Med andre ord, kan man ikke alltid bruke eksisterende løsninger 
direkte. En helhetlig forståelse av kunnskap kan si noe om i hvilken situasjon man har 
brukt en løsning før og om det passer bra å bruke løsningen direkte i den nåværende 
situasjonen. 
 
Fenomenet oppfinnelse av hjulet på nytt 
Forskningsresultater viser at fenomenet oppfinnelse av hjulet på nytt ikke er et 
veldefinert eller veldefinerbart fenomen. Det er subjektivt og komplekst. Følgende 
momenter beskriver kompleksiteten knyttet til fenomenet:  



o Forskjellige persepsjoner: Noen har positiv forståelse og positive holdninger mot 
fenomenet. Det betyr at hjulet må finnes opp på nytt - i hvert fall må hjulet 
justeres litt hver gang for hvert prosjekt på grunn av unikheten knyttet til hvert 
prosjekt. Disse individene er veldig oppmerksomme på at hvert prosjekt er per 
definisjon unikt. Andre har negativ forståelse av fenomenet; det betyr at 
oppfinnelse av hjulet på nytt er et unødvendig dobbeltarbeid som fører til 
unødvendig tidsbruk og ressursbruk. Også finnes det noen prosjektdeltakere som 
har både positiv og negativ forståelse av fenomenet basert på situasjon som de 
henviser til.  

 
o Læring av å eksperimentere: En prosjektdeltaker kan finne opp hjulet på nytt med 

den hensikt å eksperimentere og lære. Denne læringen kan ha fordeler. En fordel 
er at en person som lager en løsning helt fra begynnelsen har, på en måte, full 
kontroll over løsningen. Denne personen kan forstå alle deler av (den selvskapte) 
løsningen samt interaksjon mellom delene godt. Når man anvender en løsning som 
ble utviklet av andre i en annen situasjon, kan det dukke opp usikkerhet knyttet til 
anvendelsen av denne løsningen; det kan være ukjente, negative konsekvenser og 
uforutsigbare bivirkninger av løsningen.  

 
o Innsats: Hvor mye man strever etter å finne og anvende en eksisterende løsning er 

også et spørsmål. Noen kan si at de har prøvd å finne eksisterende løsninger uten å 
ha gjort nok innsats. Hvis man ikke prøver nok, da vil hjulet bli funnet opp på 
nytt. Graden av innsats og forståelse av akseptabel grad av innsats varier fra 
person til person. 

 
o Tema: Å finne opp hjulet på nytt er et sensitivt tema – i hvert fall på det 

personlige nivået. Det å spørre noen om hjulet ble funnet opp i deres prosjekt eller 
deres ansvarsområde i prosjektet er samme som å spørre dem om de gjorde noe 
feil i sitt arbeid. I denne sammenhengen, har temaet en negativ fortolkning.  Det 
kan bli vanskelig for prosjektdeltakere å snakke om temaet åpent, og diskusjonen 
kan muligens føre dem til å ta en forsvarsposisjon.  

 
Selv om oppfinnelse av hjulet på nytt er et komplekst fenomen, er det et viktig 
organisatoriskfenomen å studere. Som en forsker, prøvde jeg å presentere hvor 
komplekst fenomenet kunne være, og hvordan dette kan håndteres ved hjelp av 
kunnskapsoverføring i prosjektvirksomheter. 
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