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SAMMANFATTNING 

 
Människan har arbetat i projektform sedan urminnes tider och det har de senaste åren blivit allt 

vanligare att organisera arbetet i projektform. Även utbildningen på och efterfrågan av projektledare 

har ökat kraftigt under en längre period, vilket kan förklaras med att organisationer vill förbättra 

resultatet av projekten. Då organisationer oftast är utsatta för konkurrens är det viktigt att företag 

hela tiden utvecklas och blir bättre för att inte gå miste om kunder och uppdrag. En organisation 

måste därför ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som olika projekt för med sig samt 

använda dessa för att effektivisera och förbättra andra projekt inom organisationen. Då det finns ett 

ständigt behov av att förbättra prestationen i projekt finner vi det viktigt att studera på vilket sätt 

organisationer förhåller sig till begreppet kunskapsöverföring. Detta konstaterande i kombination 
med ovanstående diskussion har mynnat ut i vår problemformulering och vårt syfte 

 

Hur ska erfarenheterna från avslutade projekt kommuniceras för att skapa en ökad effektivitet i 

kommande projekt? 

 

Syftet med denna studie kan delas in i fyra delar. 

- Kartlägga faktorer vad gäller överföringsproblem samt beskriva dessa. 

- Tolka de problem som finns i överföringen.  

- Diskutera hur organisationen kan komma tillrätta med problemen.  

- Argumentera kring hur det bör se ut i organisationer - en vägledning.  

  

Vi har i denna studie utgått från en deduktiv ansats och först samlat in teori för att utforma 

frågemallen. Vi har genomfört totalt tio kvalitativa intervjuer varav sju med projektledare från olika 

organisationer och tre intervjuer med forskare inom Project Management. Intervjuerna med forskare 

gav oss en chans att diskutera och få stöd för vår teoretiska bas samt den modell vi konstruerat. 

Mellan intervjuerna med forskarna och projektledarna har vi utvecklat vårt teoriavsnitt eftersom det 

uppkom saker som inte kunde förklaras med vår teoretiska referensram. Vi lade även till teori efter 

intervjuerna med projektledare och under arbetet med analysen vilket gör att studien fått en 

abduktiv ansats. Teorin är uppbyggd på den modell vi tagit fram och kan delas in i organisatoriska 

förutsättningar, individuella förutsättningar, styrmedel och slutligen teorier kring 
kunskapsöverföring. 

 

Studien visar att det inte finns något enkelt eller kort svar på hur kunskapsöverföring bör ske 

eftersom alla projekt är unika och så även alla organisationer. Organisationens förutsättningar 

tillsammans med de individuella förutsättningarna som existerar sätter ramarna för hur 

erfarenheterna bör och kan kommuniceras från ett projekt till ett annat. Genom att nyttja olika 

styrmedel kan en organisation förbättra möjligheterna till kunskapsöverföring. Alla faktorer i vår 

modell påverkar både varandra och kunskapsöverföring vilket visar att vi kan förklara de 

huvudsakliga faktorerna som påverkar kunskapsöverföring med vår modell.  
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KAPITEL 1   

INLEDNING 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

I detta första inledande kapitel kommer vi att presentera vårt ämnesval och bakgrunden kring ämnet. 

Denna bakgrund mynnar ut i vår problemformulering och vårt syfte. Kapitlet skall ge läsaren en bra 

inblick i ämnet och det problem denna studie berör.  

 

Eftersom projekt och kunskap är väldigt komplexa ämnen kommer vi för att underlätta för läsaren 

även att beskriva de avgränsningar vi gjort i denna studie. Sist kommer vi att definiera några begrepp 

som löpande återkommer i studien. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

”Att börja med en inledning är bra, för då vet folk i alla fall att man har börjat” 

– okänd 
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ÄMNESVAL 
Vi har valt att inrikta denna studie på kunskapsöverföring mellan olika projekt och framförallt 
på hur projektledare och organisationer skall hantera kunskapsöverföring för att gynnas av 
den. Vi kommer att kartlägga faktorer som påverkar kunskapsöverföring samt även beröra 
vilken sorts kunskap som är attraktiv att föra vidare till nästa projekt. Vi vill med denna studie 
presentera lösningar och förslag på hur olika teorier inom managementforskningen kan 
appliceras i den dagliga verksamheten. I denna studie har vi valt att inrikta oss på forskare och 
vad de anser om kunskapsöverföring, samt hur olika projektledare handskas med 
kunskapsöverföring i sina projekt. Detta gör att vi kan jämföra teorier med vad som faktiskt 
sker i praktiken och på så vis ta fram en ny teoretisk modell över de faktorer som påverkar 
kunskapsöverföring.  
 

PROBLEMBAKGRUND 
VAD ÄR ETT PROJEKT? 
Kinesiska muren, pyramiderna i Egypten, Columbus resor och uppbyggnaden av Europa efter 
andra världskriget är alla exempel på projekt som visat sig bli viktiga milstolpar i historien. 
Människan har arbetat i projektform sedan urminnes tider och under de senaste åren har det 
blivit allt vanligare att organisera arbetet i projektform. (Engwall et al, 2003) Dahlin (2006) 
menar att ett projekt är en arbetsuppgift som utförs inom vissa bestämda ramar gällande tid 
och budget. Det finns dock flera definitioner vilka liknar varandra:  
 

− ”Ett projekt är en unik process, bestående av ett antal samordnande och styrda 
aktiviteter med start- och slutdatum, initierad för att uppnå ett mål som uppfyller 
specifika krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser” (Sebestyén, 
2005). 

 
− ”En temporär satsning för att skapa en unik produkt. Ett projekt är ett icke 

återkommande, tidsbegränsat och budgeterat åtagande för vilket ett mål har satts upp. 
Projektet genomförs av en tillfällig organisation som är skräddarsydd för dess behov” 
(Sebestyén, 2005). 

 
VARFÖR UPPKOMMER PROJEKT? 
Eftersom alla projekt är unika finns det följaktligen många olika anledningar till att ett projekt 
genomförs. En anledning är att någon efterfrågar en lösning på ett problem vilket i sin tur 
kräver en unik lösning med hjälp av resursanvändning utöver den dagliga verksamheten i en 
organisation (Engwall et al, 2003). En annan anledning kan även vara att en organisation vill 
förnya företag och ändra operationer i organisationer. (Lundin & Söderholm, 1995) Maylor 
(2005) påpekar dock att det alltid måste finnas en koppling mellan organisationens strategi 
och projekt för att bli framgångsrik.  
 
HUR GENOMFÖRS ETT PROJEKT OCH AV VEM? 
Ett projekt genomförs av en tillfälligt sammansatt projektgrupp under ledning av en 
projektledare (Ives, 2005). Arbetsmetoden i ett projekt kännetecknas av en tydlig struktur 
genom påtagligt avgränsade aktiviteter för att uppnå mål och delmål inom ramen för en 
budget (Srivannaboon, 2006).  
 
Projektet består oftast av de fyra olika faserna koncept-, utvecklings-, genomförande- och 
slutfasen (Lundin & Söderholm, 1995) Konceptfasen inleds med en diskussion kring olika 
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idéer och avlutas i och med att en projektplanen påbörjas. I utvecklingsfasen genomförs 
rekryteringen av projektgruppen samt projektplanen färdigställs genom att fastställa mål och 
krav. I genomförandefasen påbörjas projektet förutsatt att beställaren godkänner projektets 
ramverk. Den sista fasen är slutfasen i vilken resultatet av projektet överlämnas till kunden. 
Slutrapporten sätter punkt för projektet. (Dahlin, 2006) 
 
VAD KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA ETT PROJEKT? 
Ett normativt synsätt fokuserar på vikten av färdigheter, verktyg och tekniker som 
nödvändigheter för att kunna genomföra ett projekt (Cimil & Hodgson, 2006). Ur ett 
deskriptivt perspektiv ligger fokus på projektledarens egenskaper (Crawford & Pollack, 
2007). Dahlin, (2006) använder sig av ett deskriptivt perspektiv och menar att en 
projektledare bör vara målinriktad, bra på att kommunicera, uthållig och tolerant. En 
projektledare bör även uppleva förändringar som positivt och vara handlingskraftig för att 
kunna lära sig av såväl motgångar som medgångar. (Dahlin, 2006)  
 
VAD ÄR ETT LYCKAT PROJEKT? 
Det tre vanligaste kriterierna för att utvärdera ett projekt är utifrån tid, kostnad och kvalitet. 
Maylor (2005) menar att ett genomfört projekt, vilket uppfyller de fastställda målen för tid, 
kostnad och kvalitet, kan sägas vara lyckat. Om ett lyckat projekt uppfyller alla tre kriterier 
borde det följaktligen räcka med att ett av kriterierna inte uppfylls för att projektet skall 
betraktas som misslyckat. Det råder dock delade meningar om vad ett misslyckat projekt 
egentligen är. Enligt Standish Group ska ett projekt som överskrider budget, är försenat och 
levererar mindre än lovat inte betraktas som ett misslyckat projekt utan som ett ifrågasatt 
projekt (Ives, 2005). För att ett projekt skall betraktas som misslyckat måste det avbrytas i 
förtid och/eller avslutas utan att leverera något.  
 
TRENDER 
Antalet utbildade projektledare har ökat kraftigt under en längre period 
(Foundationalquestions hemsida). Projektledare från hela världen enas i professionella 
organisationer såsom Project Management Institute (PMI) och europeisk baserade 
International Project Management Association (IPMA) för att tillgodogöra sig utbildningar 
inom Project Management. (Lundin & Söderholm, 1995) Association for Project Management 
(APM) utgör ytterligare en professionell organisation med syfte att vidarebefordra relevant 
kunskap och utveckla färdigheter hos projektledare. APM har kombinerat inte mindre än 52 
olika kunskapsområden för att skapa en disciplin gällande projektledning. (APM´s hemsida) 
 
Det finns idag en rad olika certifikat för organisationer och projektledare. Project 
Management Professional (PMP) certifieringen är den mest etablerade och erkända 
certifieringen inom projektledning. (ESI´s hemsida) Dock är principerna inom certifieringen 
desamma som den klassiska ledarskapsprincipen, det vill säga; planera, leda och kontrollera, 
oavsett organisation (Borial, 2003). Det finns omkring 190 000 certifierade projektledare 
världen över och behovet av dem ökar för varje dag (ESI´s hemsida).  
 
Ett viktigt syfte med dessa organisationer bör i första hand vara att säkra kvalitén i projekt. 
Crawford & Pollack (2007) menar att det finns en strävan inom yrkesgruppen att höja sin 
status. Crawford & Pollack (2007) påtalar att det måste finnas en tydlig arbetsmetod, olika 
verktyg och tekniker för att förena projektledare inom en och samma grupp och därigenom 
kunna betrakta dem som en yrkesgrupp. Det råder med andra ord en stark trend inom 
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yrkesgruppen att skaffa sig en kvalitetsstämpel genom att bli certifierad för att få möjlighet att 
öka värdet på sin kompetens.  
 
Det kan dock finnas ytterligare en förklaring till den kraftiga ökningen av certifierade 
projektledare. Standish Group är ett forskningsinstitut i USA som årligen gör uppföljningar på 
ett stort antal projekt utifrån klassificeringen successful, challenged och failed. De publicerade 
1999 en rapport som visade att en förvånansvärt liten andel av alla påbörjade IT-projekt 
betraktas som lyckade. 1999 var 26 procent av projekten att betrakta som lyckade och sex år 
senare hade siffran förbättrats med tre procent. Under samma period minskade andelen 
misslyckade projekt medan andelen ifrågasatt ökade. (Foundationalquestions hemsida; Ives, 
2005) Förklaring till att antalet utbildade projektledare ökar kan relateras till att rapporten från 
Standish Group fått organisationer att höja kompetensen hos sina projektledare i syfte att 
förbättra projektens resultat. Under samma period har antalet certifieringar av PMP ökat med 
90 procent (PMI Baltimore´s hemsida). Detta ger en indikation på utbildningens betydelse för 
huruvida ett projekt lyckas eller inte. Statistiken ger stöd åt Crawford & Pollack (2007) som 
framhåller att en Project Managementutbildning måste anses vara generell eftersom alla 
projekt är unika och att en utbildning av det slaget därför inte är tillräcklig.  
 
KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Det har under senare år vuxit fram ett intresse för Knowledge Management och dess betydelse 
i projektmiljöer. Knowledge Management innebär att anta ett synsätt där kunskap omvandlas 
till en viktig tillgång för organisationer att överväga i arbetet med att förbättra sina resultat. 
(Pretorius & Steyn, 2005) 
 
Longman & Mullins (2004) påtalar vikten av att en projektorganisation efter avlutat projekt 
dokumenterar nya erfarenheter i syfte att förbättra framtida prestationer. För att kunna dra 
lärdomar och vidta åtgärder inför framtida projekt är det viktigt att genomföra utvärderingar 
av genomförda projekt. Lärdomarna kan leda till att lämpliga åtgärder vidtas vilket gör att 
organisationen inte upprepar samma misstag igen. (Sebestyén, 2005) 
 
Processen där kunskap och erfarenheter utbyts pågår ständigt och kallas kunskapsöverföring 
(Pretorius & Steyn, 2005). Då det finns ett ständigt behov av att förbättra prestationen i 
projekt finner vi det viktigt att studera på vilket sätt organisationer förhåller sig till begreppet 
kunskapsöverföring. Detta konstaterande i kombination med ovanstående diskussion har 
mynnat ut i vår problemformulering. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Hur bör erfarenheterna från avslutade projekt kommuniceras för att skapa en ökad effektivitet 
i kommande projekt? 
 

SYFTE  
Syftet med denna studie kan delas in i fyra delsyften. 

- Kartlägga faktorer vad gäller överföringsproblem samt beskriva dessa. 
- Tolka de problem som finns i överföringen.  
- Diskutera hur organisationen kan komma tillrätta med problemen.  
- Argumentera kring hur det bör se ut i organisationer - en vägledning.  
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AVGRÄNSNINGAR  
Vi har valt att studera organisationer i olika branscher belägna i Umeå för att få fram en 
generell modell vad gäller faktorer som påverkar kunskapsöverföring. Med faktorer som 
påverkar kunskapsöverföring menar vi organisationens förutsättningar, de individuella 
förutsättningarna och olika styrmedel. Vi har valt att beröra hur olika kunskap hanteras av 
organisationer och individer. Vi kommer däremot inte att närmare studera själva 
överföringsprocessen och de eventuella problem som uppstår i överföringsögonblicket.  
 
Vi kommer inte att studera hur effektiv kunskapsöverföringen är vad gäller djup och bredd. 
Det vill säga hur många personer som lyckas ta del av kunskap och erfarenheter samt hur 
detaljerade dessa är. Vi lämnar heller inget utrymme åt att resonera kring hur lång tid 
kunskapsöverföring tar, mer än att vi konstaterar att det krävs mer eller mindre tid för att 
kunskapsöverföring skall kunna genomföras samt att tiden är en viktig faktor som påverkar 
kunskapsöverföring. I vilken utsträckning ny kunskap eller erfarenheter används i framtiden 
tar vi ingen hänsyn till, utan istället koncentrerar vi oss på vilka faktorer som påverkar 
kunskapsöverföringen och vilka förutsättningar som krävs av organisation och individ.   
  

DEFINITIONER 
Kunskapsöverföring: Med kunskapsöverföring menar vi i denna studie överföring av 
kunskap och erfarenheter på både individ- och organisationsnivå.   
 
Effektivitet: Med effektivitet avser vi en organisations måluppfyllelse.   
 
Project Management: Med Project Management menar vi de färdigheter, verktyg och 
tekniker som är nödvändiga för att kunna genomföra ett projekt (Cimil & Hodgson, 2006). 
 
Project Governance: Project Governance beskriver vilka en organisation verkar för samt hur 
organisationens syfte och prioriteringar skall fastställas (Johnson et al, 2006). 
 
Knowledge Management: Knowledge Management syftar till förvärvet, skapandet, 
förpackandet och användandet av kunskap (Pretorious & Steyn, 2005). 
 
Tacit Knowledge: Tacit knowledge utgörs av en individs erfarenheter och mentala bilder om 
olika företeelser (Pretorious & Steyn, 2005). 
 
Explicit Knowledge: Den kunskap som är lätt att återberätta till andra såsom siffror och fakta 
(Kreiner & Mauritsen, 2003) 
 
Projekt: ”En unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med 
start- och stopdatum, initierad för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive 
begränsningar i tid, kostnader och resurser”(Sebestyén, 2005). I denna studie menar vi även 
att projekt utförs av en temporär organisation som är skräddarsydd efter dess behov.  
 
Kompetens: Kompetens är de kunskaper, färdigheter, egenskaper och den påvisbara 
prestationen som en individ eller organisation bär på (Crawford, 2005) .  
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KAPITEL 2   

UTGÅNGSPUNKTER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detta kapitel består av en redogörelse för studiens forskningsstrategier. Vi kommer att beskriva våra 

erfarenheter som kan komma att påverka oss i studien samt de faktorer som inspirerat vårt val av 

forskningsämne. Därefter beskriver vi vilken kunskapssyn samt vilket angreppssätt vi kommer att 

använda oss av i denna studie. Vi kommer även att redogöra för studiens perspektiv samt våra 

sekundärkällor. Avslutningsvis kommer vi att beskriva och kritiskt granska våra sekundärkällor. 

 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för de utgångspunkter vi haft för att genomföra denna 

studie då de har väsentlig betydelse för resultatet.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem  

vi skapat med det gamla sättet att tänka” 

-  Albert Einstein 
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FÖRFÖRSTÅELSE 
Den kunskap som existerar innan studien påbörjas kallas förförståelse och består bland annat 
av alla omedvetna fördomar och förutfattade meningar som kan påverka studien. (Ejvegård, 
2003) För att läsaren själv skall kunna bedöma hur detta kan ha påverkat studien har vi här 
nedan beskrivit vår förförståelse. Vi har valt att dela upp vår förförståelse i en teoretisk, 
praktisk och allmän del.  
 
TEORETISK 
Vi har förvärvat vår teoretiska förståelse mestadels från undervisning under våra snart fyra år 
på Handelshögskolan i Umeå. Andreas Backe har på kandidatnivå studerat Civilekonom 
programmet med inriktning mot entreprenörskap och Elin Nilsson Service Management 
programmet. Vi har under dessa år läst allt från redovisning till marknadsföring och 
ledarskap. Det gånga året har vi båda studerat mastersprogrammet i Management 
innehållande kurser i perspektiv på ledarskap, den mänskliga sidan av organisationer, Project 
Management, processer & affärsstrategier, produktutveckling samt Operations Management. 
Dessa kurser har ökat vårt intresse beträffande projekt och projektledning eftersom 
forskningen fortfarande är ung gällande projekt samt även väldigt generell. Under dessa 
kurser har det framkommit att projektutvärderingar ofta görs på ett otillfredsställande sätt 
samt att resultatet från dessa utvärderingar inte alltid förs vidare till framtida projekt. Vi har 
även genom dessa kurser fått en bra grund vad gäller Project management och hur projekt bör 
drivas. Många gånger under det gånga året har vi upplevt saknaden av teorier beträffande 
kunskapsöverföring trots att flertalet forskare och teorier konstaterar vikten av att föra vidare 
kunskap från ett projekt till ett annat. Bristen på forskning kring hur kunskapsöverföring bör 
gå till har väckt ett intresse hos oss kring de faktorer som faktiskt påverkar själva 
kunskapsöverföringen.  
 

PRAKTISK 
Idag arbetar allt fler organisationer i projekt eftersom arbetet många gånger inte skulle kunna 
genomföras om det inte var format som ett projekt då tiden oftast är knapp i många 
organisationer. Det är dock svårt att erhålla samma engagemang och tillgivenhet till ett 
projekt som för en organisation då projektgruppen vet att projektet är en övergående 
företeelse och att nya projekt eller ordinarie arbetsuppgifter väntar när projektet avslutats. 
 
Vi har själva deltagit i projekt inom Handelshögskolan i Umeå studentförening (HHUS) och 
upplevt problematiken med att människor inte känner lika stort engagemang genom samtliga 
faser. Motivationen att göra en riktigt bra kunskapsöverföring till andra projekt är bristfällig 
då många ligger efter med andra arbetsuppgifter på grund av sitt engagemang i projektet och 
därför vill ta itu med dessa arbetsuppgifter. Bristen på tidigare kunskapsöverföring gör det 
ännu svårare att hålla uppe motivationen och se vikten av att kunskap förs vidare. Många 
inom HHUS, och säkerligen även på företag, lägger ner mycket tid på sina projekt vilket kan 
leda till att motivationen, orken och energin helt enkelt sinar i slutet av ett projekt. Det är 
säkerligen inte heller ovanligt att andra projekt drar igång direkt efter ett avslutat projekt 
vilket gör det svårt att avsätta tid och energi till att föra över viktiga lärdomar.  
 
ALLMÄN 
Den allmänna förståelsen grundar sig, förutom på vår praktiska och teoretiska förförståelse 
även, på det faktum att allt fler organisationer driver olika typer av projekt i deras dagliga 
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verksamhet. Att det blivit mer legitimt med projektledning och det faktum att allt fler 
projektledare är certifierade, gör det även mer intressant att studera närmare. 
 
Vår förförståelse har givit oss en bra grund vad gäller projektledning och problematiken kring 
detta. Eftersom forskningen kring kunskapsöverföring är bristfällig anser vi att vår 
förförståelse för projektledning är nödvändig och en bra grund då vi därigenom kan koppla 
samman olika teorier för att förklara kunskapsöverföring. De praktiska erfarenheterna som vi 
besitter har ökat vår förståelse för problematiken kring hur kunskapsöverföring går till samt 
varför kunskapsöverföring inte alltid sker i praktiken. Vi har genom vår förförståelse kunnat 
konstruera en modell för att förklara de faktorer vi anser påverkar kunskapsöverföring. (se 
modell nedan) Vi kommer att kritiskt granska och justera denna modell genom hela arbetet 
samt även pröva modellens hållbarhet gentemot forskare och projektledare. Våra förutfattade 
meningar har påverkat vår studie då vi konstruerat vår modell utifrån dessa. Vi har dock byggt 
på modellen samt ändrat den allt eftersom vi inhämtat ny kunskap vilket gör att vi anser att vi 
trots våra förutfattade meningar har hållit våra sinnen öppna för andra idéer än våra egna och 
genom detta erhållit trovärdiga slutsatser.  

 

VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Trots att det finns en rad olika kunskapssyner är det vanligtvis enbart positivismen och 
hermeneutiken som lyfts fram (Lindholm, 2001). Vi kommer här nedan att beskriva dessa två 
lite närmare för att förklara vårt val av vetenskapligt förhållningssätt.  
 
HERMENEUTIK 
Den hermeneutiska kunskapssynen baseras på tolkningar och forskaren blir på så vis en del av 
verkligheten som denne forskar (Bryman, 2004). Eftersom vi utför kvalitativa intervjuer 
öppnar det upp för tolkningar och analyser. I hermeneutiken, till skillnad från positivismen, 
ses förförståelsen som ett positivt bidrag till studien då vi som forskare kan förhålla oss 
subjektiva eller objektiva i studien samt även pendla mellan dessa förhållningssätt och på så 
vis berika studien. (Patel & Davidsson, 2003) Vårt vetenskapliga förhållningssätt är därmed 

Figur 1: Faktorer som påverkar kunskapsöverföring (egen modell) 
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en kvalitativ undersökning som grundar sig på en hermeneutisk kunskapssyn. Denscombe 
(2000) menar att en anledning till att personliga intervjuer är ett bra förhållningssätt är om 
forskaren vill studera känsliga frågor och data som baseras på erfarenheter och känslor. En 
annan anledning till att använda personliga intervjuer är ifall forskaren vill samla detaljerad 
information från ett fåtal respondenter. (Denscombe, 2000) Personliga intervjuer ger oss även 
ett tillfälle att förklara frågorna ytterligare för respondenterna så att missförstånd kan 
elimineras. Det ger oss även möjlighet att gå djupare in på respondenternas svar då vi har 
möjlighet att ställa följdfrågor om svaren inte är tillräckligt uttömmande, eller om svaren inte 
egentligen besvarar våra frågor.  
 
POSITIVISM 
Bryman (2004) menar att vetenskapen skall vara objektiv enligt den positivistiska 
kunskapssynen samt att kunskap enbart är fenomen som styrks av våra sinnen. Kunskapen 
skall även kunna testas empiriskt för att vara meningsfull (Wallén, 1993). Eftersom vi i denna 
studie skall tolka problem som finns i överföring av kunskap samt diskutera hur 
organisationer skall komma tillrätta med dessa problem blir svaren från våra respondenter 
subjektiva och baserade på deras egna erfarenheter. Vår studie är därmed mer lik en 
hermeneutik kunskapssyn.  
 

VETENSKAPLIG METOD 
I vår studie gör vi en tolkning av olika teorier och utformar utifrån denna tolkning frågor till 
våra respondenter. Våra respondenters svar grundar sig i sin tur på deras tolkning av våra 
frågor och slutligen tolkar vi dessa svar. Vi har här nedan beskrivit vilket angreppssätt samt 
vilken forskningsstrategi vi valt till denna studie. 
 
ANGREPPSSÄTT  
Vårt problem och syfte leder vår studie till en deduktiv ansats, då vi utgår från teorier inom 
Project management och verifierar dessa teorier empiriskt. Denna typ av studie kan leda till 
att teorin kan komma att omformuleras utifrån det empiriska resultatet. (Bryman, 2004) I en 
deduktiv studie tas slutsatserna fram utifrån teorier eller annan typ av fakta som är allmänt 
känd för att vara sant (Zikmund, 2000). Genom de erfarenheter och teorier som existerar kan 
forskaren skaffa sig förväntningar av verkligheten som denne sedan via forskningen kan 
undersöka för att se om förväntningarna överrensstämmer med den faktiska verkligheten 
(Jacobsen, 2002). Chalmers (1986) 
menar att en forskare som har 
universala lagar och teorier till sitt 
förfogande kan utgå ifrån delar av 
dessa för att förklara och förutse hur 
verkligheten ser ut. Vi har utifrån 
våra förväntningar skapat en modell 
för de faktorer vi anser påverka 
kunskapsöverföring. Vi har utifrån 
denna modell intervjuat forskare och 
projektledare för att se om modellen 
och våra förväntningar stämmer med 
hur kunskapsöverföring sker i 
organisationer idag.  
 

Figur 2: Induktiv – Deduktiv (Chalmers, 1986) 
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Det deduktiva angreppssättets negativa sida är att det är lätt att falla in i gammalt tänkande 
och på så vis ”missa” innovativt tänkande och idéer (Zikmund, 2000). Vårt arbete med 
uppsatsen började via insamling av kunskap kring ämnet från olika teorier. Därefter 
intervjuade vi forskare inom Project Management för att få ytterligare grund till vår teoretiska 
referensram, samt för att kunna jämföra vad som är ”teoretiskt rätt” med vad som verkligen 
sker i praktiken idag. Efter att vi intervjuat forskare sökte vi upp för studien relevanta företag 
för att intervjua projektledare. För att verkligen få fram vad respondenterna svarat på våra 
frågor, har vi analyserat svaren, vilket enligt Bryman (2004) gör att vi blir en del av det vi 
studerar och därmed har en hermeneutisk kunskapssyn. Eftersom forskningen kring 
kunskapsöverföring mestadels enbart konstaterar att det är viktigt, men inte varför eller vad 
som egentligen bör överföras samt på vilket sätt, anser vi att risken för att vi faller tillbaka i 
gamla mönster och tappar vårt innovativa tänkande är minimal. Den modell som vi utifrån 
teorier utformat har vi justerat efter våra intervjuer med forskare och därmed arbetat fram en 
hållbar modell för faktorer som påverkar kunskapsöverföring. Modellen kan med andra ord 
ses som vår hypotes för vad kunskapsöverföring påverkas av.  
 
Efter intervjuerna med forskare och projektledare upptäckte vi ett behov av att utveckla några 
av våra teorier för att kunna analysera vårt empiriska underlag. Vi byggde efter våra intervjuer 
med forskarna på teorin kring olika typer av projekt och konkurrens. Intervjuerna med 
projektledarna ledde till att vi sökte mer teori kring makt och status då ett antal av våra 
respondenter nämnde dessa faktorer. I och med att vi i efterhand har byggt på vårt teoriavsnitt 
fick vår studie ett mer abduktivt angreppssätt. (Björklund & Paulsson, 2003) Det abduktiva 
angreppssättet kan ses som en blandning mellan det induktiva och det deduktiva 
angreppssättet (Patel & Davidsson, 2003). Att blanda induktiv och deduktiv ansats ger 
forskaren en möjlighet att under hela tiden som empirin samlas in göra justeringar och 
förändringar i teorin (Björklund & Paulsson, 2003). Vi har med andra ord utgått från en 
deduktiv ansats och först samlat in teori för att utforma vår frågemall. Efter intervjuerna med 
forskare har vi utvecklat vårt teoriavsnitt för att sedan intervjua projektledare i olika 
organisationer. Efter insamling av empirin och under arbetet med analysen har ytterligare 
teori lagts till vilket gör att studien fått en abduktiv ansats.   
 
FORSKNINGSSTRATEGIER 
I den kvalitativa forskningen är det respondenternas utgångspunkter som är avgörande och 
bestämmer vad som är betydelsefullt. Den kvantitativa forskningen styrs av själva forskaren 
och tyngden läggs på att undersöka olika teorier. (Bryman, 2004) Holme & Solvang (1997) 
menar att forskaren i den kvalitativa forskningsstrategin går in på djupet och försöker se det 
unika i varje undersökningsenhet. Med andra ord handlar det om att ta hänsyn till och försöka 
fokusera trots att empirin är svårtolkad (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi kommer i denna 
studie att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin för att få en djupare förståelse för 
kunskapsöverföring. Vi anser att en kvantitativ forskningsstrategi inte är lika passande som en 
kvalitativ beträffande vår frågeställning och vårt syfte. Enligt Holme & Solvang (1997) är 
styrkan i den kvalitativa forskningsstrategin att den skapar en helhetsbild som leder till ökad 
förståelse för sociala processer och sammanhang. Den vanligaste kritiken som riktas mot den 
kvalitativa forskningsstrategin är att forskaren inte är helt öppen eftersom forskaren begränsas 
av forskarnas bakgrund, förväntningar och förutfattade meningar om verkligheten (Jacobsen, 
2002). Detta är något vi tagit i beaktning, för att inte missa viktig information när vi utfört, 
analyserat och sammanställt våra intervjuer. Trots att vi försökt hålla ett öppet sinne, finns det 
fortfarande en risk att vi som forskare förbiser viktig information, då vi medvetet eller 
omedvetet avgör vad som är relevant för vår studie.  
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STUDIENS PERSPEKTIV 
Halvorsen (1992) menar att valet av perspektiv är avgörande för den verklighet som upptäcks 
genom studien. Vi kommer att se vår studie ur ett projektledarperspektiv vilket betyder att vi 
kommer att inta respondentens syn på kunskapsöverföring vid intervjutillfället men vid data 
analysen kommer vi självklart att dra våra egna slutsatser utifrån vad teori och praktik säger. 
Vi vill även genom våra intervjuer öka respondenternas medvetenhet om kunskapsöverföring 
samt vikten av detta för att lyckas än bättre med sina projekt. För att respondenterna skall ha 
tid att reflektera över begreppen kring kunskapsöverföring samt få större insikt i sitt eget 
arbete med detta och hur det kan förbättras, har vi valt att ställa ett flertal frågor kring ämnet.  
 
Eftersom vi i slutet av denna studie analyserar och diskuterar allt insamlat material präglas 
dessa av våra egna tankar och åsikter. Vi har valt att genom hela arbetet lyfta fram våra egna 
tankar kring kunskapsöverföring för att läsaren skall förstå de val vi gjort och hur allt passar 
ihop med vår studie.  
 

SEKUNDÄRKÄLLOR 
De källor som samlats in och analyserats med ett annat syfte än vi har för denna studie kallas 
för sekundärkällor (Bryman, 2004). Enligt Dahmström (2000) används sekundärdata 
vanligtvis som ett komplement till den primära dataundersökningen. För att få fram stommen 
till teoriavsnittet konstruerade vi en modell för vad vi anser påverka kunskapsöverföring. 
Denna modell har sedan fyllts på efter samtal med handledare och forskare samt allt eftersom 
vi studerat ämnet. Vi har använt oss av artiklar och böcker som vi studerat under tidigare 
kurser samt även sökt i Umeå Universitetsbiblioteks album och artikelsök. Vi har främst 
använt oss av databaserna Business Source Premier och Academic Search Elite vid Umeå 
Universitetsbibliotek. Det är svårt att täcka in all forskning som kan relateras till 
kunskapsöverföring genom att ange ett enda specifikt sökord. Vi har därför lagt till olika 
sökord för att finna relevanta artiklar. Vi har i bilaga ett samlat dessa sökord för att läsaren 
själva skall finna våra artiklar på ett enkelt sätt.  (Bilaga 1)  
 
Efter att ha minskat ner träfflistan genom att kombinera sökord har vi extensivt studerat 
sammanfattningen av artiklarna i träfflistan och därefter plockat ut de artiklar som bäst 
lämpade sig för vår studie. De båda metodavsnitten är baserade på metodböcker som vi själva 
förfogar över samt böcker vi hittat via Umeå Universitetsbiblioteks album. Vi har valt att 
använda oss av metodböcker samt böcker från 2000-talet samt författare som är 
välrenommerade inom vetenskaplig forskningsmetodik för att öka trovärdigheten i studien. 
 
För att på bästa sätta förbereda oss inför intervjuerna har vi tagit del av information om varje 
respondent via respektive organisations hemsida. Vi har även använt Internet för att få fram 
ytterligare relevant information om respondenterna och organisationerna som kan vara oss till 
gagn vid intervjutillfället. Urvalet av respondenter kommer vi att utförligt beskriva i den 
praktiska metoden. 
 

KRITIK MOT SEKUNDÄRKÄLLOR 
När sekundära källor skall bedömas finns det tre kriterier att utgå ifrån beträffande teorierna: 
dess ursprung, dess empiriska underlag samt dess aktualitet (Johansson-Lindfors, 1993). 
Ejvegård (2003) menar att det är viktigt att forskaren granskar och diskuterar hur tillförlitliga 
dennes källor är. I vår kritiska granskning av vår studies sekundärkällor har vi valt att utgå 
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ifrån Johansson – Lindfors tre kriterier för granskning vilka redogörs för under de tre följande 
rubrikerna.  
 
TEORIERNAS URSPRUNG 
Trovärdigheten i våra vetenskapliga artiklar är hög, då de databaser som vi använt för att 
finna dessa är rekommenderade av Umeå Universitetsbibliotek. Innan vi beslutade att ta med 
materialet från dessa artiklar har vi kritiskt granskat innehållet och metoden som använts i 
artikeln. För att få en bra bild av vad artiklarna handlade om läste vi först igenom själva 
sammanfattningen. Därefter gjorde vi en översiktlig genomläsning av inledning, metod och 
slutsatser för att få en bra bild av artikeln och dess forskare. För att ytterligare försäkra oss om 
artikelns relevans läste båda igenom hela artikeln och därefter diskuterade vi dess eventuella 
bidrag till vår studie. 
 
De källor vi hämtat från Internet är från organisationers hemsidor och vi kan därmed anse att 
denna information är trovärdig. Vi har noggrant noterat vilket datum samt vilken tid vi 
besökte hemsidan eftersom många sidor uppdateras med korta intervall.  
 
Många böcker som vi valt att referera till i denna studie utgör kurslitteratur på magister-nivå. 
Andra böcker har vi fått tips om dels via föreläsare samt även genom sökning via Umeå 
Universitetsbiblioteks album. Vi har valt att inte använda böcker äldre än 1990-talet för att på 
så vis tillgodogöra oss aktuell kunskap och forskning inom kunskapsöverföring. Det var även 
under 1990-talet som projektforskningen började på allvar, vilket är ytterligare en anledning 
till att vi valt att inte ta med äldre litteratur. Vi har även valt att enbart använda oss av 
välrenommerade författare för att öka trovärdigheten i våra källor.  
 
TEORIERNAS EMPIRISKA UNDERLAG 
Det finns en mängd vetenskapliga artiklar och empiriskt material beträffande Project 
Management och projekt i allmänhet. Många forskare uttrycker vikten av att föra vidare 
kunskap till organisationen och kommande projekt för att på så vis få fler lyckade projekt i 
framtiden. Dock är forskning som beskriver hur kunskapsöverföring bör ske en bristvara. De 
data som därmed har blivit mest intressant för oss i vår studie är vad som är skrivet kring de 
faktorer som vi anser påverka kunskapsöverföringen. Vårt syfte med denna studie är att 
kartlägga faktorer beträffande överföringsproblem och med våra valda teorier som bakgrund 
kan vi utvärdera det problem vi formulerat samt svara på vårt syfte med studien.  
 
TEORIERNAS AKTUALITET 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att använda oss av andrahandskällor som är relativt nya. Av 
denna anledning kan vi anta att våra sekundärkällor är tillförlitliga och aktuella.  

 
SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA METODEN  
Vi vill avsluta detta kapitel med att summera de metoder vi valt vid genomförandet av denna 
studie. Studiens problemformulering och syfte ligger till grund för valet av undersökningens 
utformning. Denna studie har ett abduktivt och kvalitativt tillvägagångssätt. Vi kommer även 
att hålla ett hermeneutisk kunskapssynen samt ett projektledar perspektiv. De teorier vi valt 
att använda oss av är mestadels vetenskapliga artiklar från välkända databaser samt böcker 
från välrenommerade författare. 
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KAPITEL 3 

 TEORETISK REFERENSRAM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Den teoretiska referensramen syftar till att ge studien en vetenskaplig bas och trovärdighet. Kapitlet 

är indelat i tre avsnitt; organisatoriska förutsättningar, individuella förutsättningar. Därefter 

beskriver vi generella teorier kring kunskapsöverföring. Vi kommer inför varje avsnitt att beskriva vad 

avsnittet innehåller samt hur dessa delar påverkar kunskapsöverföring. Vi har valt att bygga upp vår 

teoretiska referensram utifrån den modell vi har konstruerat för att förklara faktorer som påverkar 

kunskapsöverföring. 

 

Vissa teorier i den teoretiska referensramen kommer inte att analyseras senare i studien. Anledningen 

till att dessa teorier trots detta har fått utrymme i den teoretiska referensramen är helt enkelt för att 

läsaren skall ha förståelse och grundläggande kunskaper för att på ett bättre sätt kunna förhålla sig 

till studien.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”Det finns inget så praktiskt som en bra teori” 

- Kurt Lewin 
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ORGANISATIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Den första delen i teoriavsnittet behandlar organisationens 
förutsättningar för att driva projekt och motsvarar den första 
delen i vår modell över kunskapsöverföring i enlighet med 
figuren. Organisationens förutsättningar att driva projekt 
utgörs av ett antal olika komponenter vilka har identifierats 
genom vedertagna teorier inom olika kunskapsområden. 
Komponenterna kommer i kapitlet att presenteras och 
diskuteras var för sig under separata rubriker och 
underrubriker för att underlätta för läsaren och samtidigt 
bidra till en tydlig struktur.  
 
Inledningsvis utreds vad ett projekt är och hur ett projekt 
genomförs för att ge läsaren en ökad förståelse. Då 
respondenterna i undersökningen representerar olika företag 
och organisationer inom olika branscher och sektorer är det 

viktigt att resonera kring olika typer av projekt och hur olika organisationer anpassar 
organisationsstrukturen efter sin verksamhet. Alla organisationer är unika och driver projekt 
på olika sätt vilket har sin förklaring i Governance. Knowledge Management är olika sätt att 
omvandla kunskap till en värdefull tillgång och Project Management ger en förståelse för 
hur den nya tillgången används. Avslutningsvis diskuteras konkurrens och vilken betydelse 
den har för hur en organisation ser på tidigare och kommande projekt. 
 
PROJEKT 
Projekt kommer från det latinska order proicio vilket betyder att kasta, lägga fram och har 
blivit en allt mer vanlig arbetsform. Medlemmarna i en projektgrupp kommer från olika 
kompetensområden för att komplettera varandras kompetenser samt för att öka kreativiteten i 
gruppen. (Dahlin, 2006) Skälet till att projekt och projektgrupper uppstår kan vara många, till 
exempel någon efterfrågar en lösning på ett problem vilket i sin tur kräver en unik lösning 
med hjälp av resursanvändning utöver den dagliga verksamheten i en organisation (Engwall et 
al, 2003). Projekt är även användbara när det gäller att förnya företag och ändra operationer i 
organisationer (Lundin & Söderholm, 1995). Det finns många olika definitioner och således 
många uppfattningar om vad ett projekt är beroende på i vilket sammanhang ordet används:  
 

− ”En unik process, bestående av ett antal samordnande och styrda aktiviteter med 
start- och slutdatum, initierad för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, 
inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser” (Sebestyén, 2005). 

 
− ”En temporär satsning för att skapa en unik produkt. Ett projekt är ett icke 

återkommande, tidsbegränsat och budgeterat åtagande för vilket ett mål har satts upp. 
Projektet genomförs av en tillfällig organisation som är skräddarsydd för dess behov” 
(Sebestyén, 2005). 

 
Enligt ovan karaktäriseras en projektgrupp av att den utgörs av medarbetare ifrån olika 
funktioner. Detta har att göra med ett projekts natur vilken enligt de ovanstående 
definitionerna utmärks av en unik uppgift för en specialkomponerad arbetsgrupp. På grund av 
detta ställs även extraordinära krav på en projektledare såsom tvärfunktionella färdigheter för 
att klara av att planera, leda och utvärdera ett projekt. (Engwall et al, 2003). Anmärkningsvärt 
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är även att eftersom ett projekt är tidsbegränsat kan en projektgrupp sägas vara en tillfällig 
organisation i organisationen då dess existens upphör när projektet är avslutat (Pretorius & 
Seyn, 2005).  
 
Tiden, uppgiften, teamet och övergången är fyra koncept som förklarar den tillfälliga 
organisationen vilken kännetecknar ett projekt och dess organisation. Eftersom ett projekt ofta 
förvaltas av en temporär organisation är tiden mycket värdefull då den är begränsad till 
skillnad från verksamheten i den ordinarie organisationen vilken syftar till att fortgå under en 
obestämd framtid. I projekt är uppgiftsorienterade aktiviteter av stor vikt. Teamets betydelse 
är påtaglig eftersom projekt genom sin natur är beroende av dess medlemmar och deras 
förpliktelser. Det fjärde konceptet inkluderar projekts vilja, progression och bedrifter. (Lundin 
& Söderholm, 1995)  
 
TYPER AV PROJEKT 
Vid det här laget står det klart att det finns olika skäl till att projekt uppkommer samt att alla 
projekt är unika. Crawford & Pollack (2007) menar därför att det är svårt att typologisera 
projekt vilket ställer till problem för forskningen som i många år försökt att standardisera 
projektaktiviteter. Deskriptivstandardisering innebär att presentera en olika fakta för att 
beskriva ett problem. En normativstandardisering handlar istället om att presentera flera olika 
lösningar på ett specifikt problem medan den sista, föreskrivandestandardisering, istället 
handlar om att presentera en lösning på ett specifikt problem. (Crawford & Pollack, 2007) För 
att kunna standardisera projektaktiviteter är det alltså nödvändigt att identifiera likheter och 
olikheter mellan projekt för att kunna ha nytta av en standard.  
 
Shenhar (2001) påtalar vikten av att förstå att det unika i projekt kräver att organisationer lär 
sig klassificera projekt inom den egna verksamheten. För att prestera bättre måste 
projektgruppen anpassa sig efter vilken typ av projekt det är frågan om. Även Müller & 
Turner (2007) menar att huruvida ett projekt lyckas eller ej till stor del beror på vilket sorts 
projekt det är, vilken industri det handlar om samt projektledarens egenskaper. Eftersom alla 
projekt är olika krävs en skräddarsydd grupp/ledarskap för varje projekt och därför är det 
viktigt att välja rätt projektledare med lämplig kompetens och erfarenhet. (Müller & Turner, 
2007) 
 
Forskare har genom åren presenterat olika tankesätt att använda sig av för att kategorisera 
projekt. En metod är att definiera projektmålet och användbara metoder för att uppnå dessa. 
En annan metod är att dela in projekt i kategorier enligt bransch eller sektor. Ett tredje sätt är 
att kategorisera projekt enligt typ av produkt, tjänst eller verksamhet. (Crawford & Pollack, 
2007) Shenhar (2001) menar att projekt kan klassificeras genom att väga in graden av 
förändring i kontexten. Ett projekt i en varaktig miljö skiljer sig således från ett projekt i en 
föränderlig miljö. (Shenhar, 2001)  
 
För att kunna standardisera projektaktiviteter är det alltså nödvändigt att först typologisera 
projekt för att förstå om det överhuvudtaget är genomförbart.  
 
ARBETSMETOD 
Oavsett vilken typ av projekt det är frågan om är arbetsmetoden i grunden densamma. 
Processerna har dock utvecklats på olika sätt inom olika organisationer beroende på 
organisationens mognadsgrad. (Crawford, 2006) Bland professionella projektledare finns en 
strävan efter att få omvärlden att accepterna projektledare som en yrkesgrupp vilket endast är 
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Figur 3: Nivå av mognad (Müller, 2007) 

möjligt genom att standardisera arbetsprocesser, metoder och verktyg (Crawford & Pollack, 
2007). 
 
Ett projekt består således oftast av de fyra olika faserna koncept-, utvecklings-, 
genomförande- och slutfasen (Lundin & Söderholm, 1995). Konceptfasen handlar om allt 
innan själva projektet drar igång då projektidéer och förslag är det centrala. I denna fas bör 
möjligheterna att lyckas analyseras och därefter en projektplan författas. (Dahlin, 2006) I 
utvecklingsfasen utses beställare, projektledare och ibland hela projektgruppen. Projektplanen 
skall färdigställas och även en detaljerad kravspecifikation av projektet tas fram innehållande 
syfte, bakgrund, mål, delmål, metod samt milstolpar. (Dahlin 2006) Nästa fas är 
genomförandefasen vilken består av frågor såsom kvalitetssäkring av projektet, lönsamhet 
och nytta samt hur väl projektet är förankrat i organisationen. Efter detta är det slutligen dags 
för att inleda själva projektet. Den sista fasen är den så kallade slutfasen där projektet helt 
enkelt avslutas. Slutrapportering och sammanfattande utvärderingar genomförs och resultatet 
redovisas. (Dahlin, 2006) Den sista fasen kan även kallas för brobyggande då erfarenheter 
från projektet skall överföras från teamet till organisationen eller från ett projekt till ett annat. 
Utvärderingar om skillnaden mellan förväntningar, verkställande och resultat kan leda till nya 
insikter och sätt att lösa problem. 
(Lundin & Söderholm, 1995) 
 
Det finns idag flera olika modeller 
över organisationers kapacitet uttryckt 
i processers mognadsgrad  (Crawford, 
2006; Sarshar et al, 2004). För att en 
organisation ska uppnå en högre 
mognadsgrad och därigenom prestera 
bättre måste alltså processer inom 
organisationen utvecklas. I en 
organisation på den första nivån är 
projekt sällsynta och det finns inga 
klara rutiner eller verktyg för att 
hantera projekt. För att klättra till den 
andra nivån krävs struktur i form av 
styrdokument, tillgång till verktyg och 
projektledning vilket gör det möjligt 
för organisationen att planera och driva 
fler projekt i framtiden. På den tredje 
nivån krävs implementering av någon 
typ av system för att sprida och utveckla processer i organisationen. Den fjärde nivån sträcker 
sig utanför organisationens gränslinjer och tar ett bredare perspektiv för att mäta och förbättra 
processer inom övriga delar av värdekedjan. På den femte och sista nivån har en organisation 
förmågan att kunna identifiera problem i ett projekt redan på planeringsstadiet och dessutom 
lösa dem genom att samarbeta med aktörer inom hela värdekedjan. (Sarshar et al, 2004) Det 
sista steget handlar med andra ord om att optimera och ständigt förbättra processerna. 
 
ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Beroende på en organisations verksamhet och dess kontext finns en rad olika 
organisationsstrukturer att överväga. En tillverkare av standardprodukter i en oföränderlig 
bransch skiljer sig från en tillverkare av högteknologiska komponenter för unika ändamål i en 
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föränderlig bransch. Detta innebär att de båda typerna av organisationer kan tjäna på att nyttja 
olika organisationsstrukturer. (Crawford & Di Benedetto, 2006)  
 
Den vanligaste organisationsstrukturen är den traditionella funktionsstrukturen vilken innebär 
att organisationens medlemmar delas in i olika grupper beroende på den funktion de förväntas 
fylla. En funktionsstruktur innebär med andra ord att personer som utför ekonomiarbete utgör 
en funktion medan de ansvariga för personalfrågor utgör en annan funktion. En 
funktionsstruktur visar på hög specialisering hos personalen inom de olika funktionerna vilket 
inom bland andra stora traditionella industriföretag ofta leder till ökad effektivitet genom att 
varje funktion har resurser att utföra sina arbetsuppgifter varje gång de efterfrågas. (Maylor, 
2005) En funktionsstrukturerad organisation som bedriver projekt har en projektledare som är 
ansvarig för personerna från de olika funktionerna som ingår i projektet som figuren nedan 
visar. (Maylor, 2005) 

 
 
En allt mer vanligt förekommande 
struktur är emellertid 
projektorganisationen. Skälet till 
detta är att allt fler företag 
specialiserar sig på att leverera 
unika produkter eller tjänster som 
är anpassade efter varje kunds 
behov. En ren projektorganisation 
är till skillnad mot en 
funktionsstrukturerad organisation 
indelad i grupper bestående av 
specialister ifrån olika funktioner 
vilket leder till högre kreativitet och 
möjlighet att snabbare anpassa 
organisationen till förändringar på marknaden. (Maylor, 2005) Andra fördelar med en 
projektorganisation är att arbetskraften är flexibel och att modersorganisationen enbart har en 
organisation att administrera i stället för att administrera tillfälliga organisationer i 
organisationen. De negativa aspekterna domineras av att projektteamet, i en stor organisation 
med tillfälliga medlemmar enbart tillhör ett projekt en kort tid, inte känner för organisationen. 
Det är även en risk att det vid behov saknas arbetskraft och det är betydligt svårare att föra 
vidare kunskap från ett projekt till ett annat då en del av de personerna involverade i projektet 
försvinner direkt efter avslutat projekt. (Maylor, 2005) En projektledare ansvarar för alla 

Figur 5: Projektorganisation (Maylor, 2005) 
 

Figur 4: Traditionell funktionsstruktur 
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personer i projektet, oavsett vilken funktion dessa tillhör i motsats till en funktionschef vilken 
ansvarar för personal inom den egna funktionen (Maylor, 2005).  
 
PROJECT GOVERNANCE 
Governance i en organisation beskriver enligt Johnson et al (2006)  
 

− ”vilka en organisation verkar för samt hur organisationens syfte och prioriteringar 
ska fastställas” (egen översättning).  

 
Governance innebär i praktiken att organisationen fastställer olika typer av mål utifrån krav 
från personer som organisationen är beroende av, vilka i sin tur är beroende av organisationen 
(Johnson et al, 2006). Eftersom allt fler organisationer driver projekt och i många fall 
dessutom mer än ett projekt samtidigt menar Stawicki & Müller (2007) att Governance även 
måste inkludera Project Management. Detta ställer högre krav på projekten då möjligheten att 
följa upp projektens resultat ökar.  
 
Eftersom avsikten med Project Governance är att organisationen skall sträva efter att 
tillgodose sina intressenters krav och förväntningar måste det finnas mål för vilka projekt 
organisationen bör ta sig an, mål för Project Management samt mål för verksamhetens 
resultat. Det är med andra ord viktigt att det finns en koppling mellan projekten och företagets 
strategi. För att säkerställa att organisationer uppfyller målen skall Project Governance även 
tillhandahålla olika typer att organisationsmått tillsammans med kontrollfunktioner för att 
kunna följa upp projekten. Det är samtidigt vikigt att organisationen tilldelar projekten 
resurser och har kontinuerliga utbildningar för att skapa förutsättningar för en projektgrupp att 
uppfylla målen. (Stawicki & Müller, 
2007)  
 
Organisationer vilka driver flera projekt 
kan delas in i kategorier beroende på 
förhållandet mellan projektens resurser 
och mål.  Multiprojektorganisationer 
driver projekt samtidigt utan synergi 
mellan resurser och mål. 
Projektportfolieorganisationer fokuserar 
på synergieffekter mellan olika projekt 
då dessa delar på resurserna. I 
projektprogramorganisationer drivs 
projekten inom helt olika 
verksamhetsområden vilket leder till att 
de inte delar resurser. Programmets mål 
är den enda länken mellan projekten 
eftersom målet endast kan uppnås genom de olika projektens bidrag. Projektorganisationen är 
en kombination av både en portfolie och en programorganisation eftersom projekten delar 
resurser och mål. (Stawicki & Müller, 2007) 
 
The Association of Project Management (APM) definierar fyra dimensioner av Governance:  

 Figur 6: Multiprojektorganisationer 
(Stawicki & Müller, 2007) 
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Figur 7: Effektiv projektledning (Müller, 2007) 

 
1. effektiviteten i portföljen  
2. effektiviteten hos 

projektsponsorn 
3. effektiviteten hos 

projektledningen 
4. avslut och rapportering 

 
Oavsett vilken kategori en 
organisation tillhör bör 
Governance innefatta projekt för 
att skapa en balans mellan 
projektsponsorn och 
projektgruppens förmågor att 
hantera och driva projekt i syfte 
att uppnå bättre förutsättningar 
för att genomföra ett projekt 

enligt beställarens krav. (Stawicki & Müller, 2007) De faktorer som bör balanseras är vad 
organisationer kan göra, vad som bör göras samt vad som faktiskt är gjort (Müller, 2007) 
 
MULTIPROJETKMILJÖ 
I motsats till Stawicki & Müller (2007) delar Sebestyén (2005) inte in organisationer i olika 
kategorier utan talar istället om en multiprojektmiljö i vilken organisationen driver flera 
projekt samtidigt. Multiprojekt är;  
 

− ”att i en organisation driva flera samtidiga projekt som påverkar varandra” 
(Sebestyén, 2005).  

 
Det är en utmaning att leda projekt i en multiprojektmiljö då projekten konkurrerar med 
varandra beträffande resurser och uppmärksamhet. Det finns därför ett stort behov av 
samverkan mellan projekten, dock finns det idag enbart lite vägledning för hur detta kan 
lösas. En multiprojektmiljö försvårar möjligheterna för en projektledare att hålla uppe ett bra 
tempo i sitt projekt om de viktiga besluten dröjer på grund av att många projekt pågår 
samtidigt. För att hålla ihop alla projekt som pågår samtidigt är projektportföljen ett viktigt 
verktyg. I projektportföljen finns nyligen avslutade projekt, pågående och potentiella projekt. 
Portföljens Governance-ramverk bestämmer vilka projekt som skall prioriteras, få tillstånd att 
starta och huruvida det finns resurser för ytterligare projekt. (Sebestyén, 2005) 
 
KNOWLEDGE MANAGEMENT  
Genom att utnyttja organisationens kunskap ökar organisationens möjligheter att förbättra sitt 
resultat vilket är anledningen till att många organisationer likställer kunskap med andra 
tillgångar (Pretorius och Steyn 2005). Knowledge Management kan enligt Pretorius & Steyn 
(2005) definieras som ”förvärvet, skapandet, förpackandet och användandet av kunskap” 
(egen översättning). 
 
Kreiner & Mouritzen (2003) menar att vi idag lever i ett så kallat kunskapssamhälle där 
kunskap är en viktig konkurrensfördel för organisationer. Eftersom kunskap inte är en resurs 
som är lätt att definiera, blir det än svårare att göra den lätthanterligt. För att lyckas hantera 
kunskap måste den kontrolleras och vara användbar. (Kreiner & Mauritsen, 2003)  
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KNOWLEDGE MANAGEMENTSYSTEM 
Enligt Pretorius och Steyn (2005) skall 
kunskap användas för att förbättra 
organisationens resultat. Detta betyder att 
personer inom en organisation skall kunna lära 
genom att tillgodogöra sig kunskap. Wilson et 
al (2007) menar att det finns en rad olika 
synsätt inom kunskapsområdet och har för att 
förklara lärande utvecklat en modell bestående 
av komponenterna fördelning, återfinning och 
lagring av kunskap uppstår. Dessa 
komponenter är viktiga för att ett Knowledge 
Managementsystem skall fungera i praktiken. 
Den första faktorn är fördelning av ny 
kunskap, nya rutiner eller arbetssätt. För att en 
grupp skall kunna tillgodogöra sig ny kunskap 
måste den av naturliga skäl även fördelas 
bland medlemmarna. Detta är nödvändigt för 
att undvika att kunskapen går förlorad då en enskild person av någon anledning lämnar 
gruppen. Fördelning av kunskap anses genomförd då medlemmarna i gruppen själva kan 
identifiera kunskapen hos varandra. En medlem måste alltså känna till vad de andra 
medlemmarna har för kunskap för att lärandet i en grupp eller organisation skall kunna 
uppstå. Under fördelningsprocessen är det viktigt att gruppen skapar en uppfattning om hur 
den nya kunskapen kan användas i framtiden. Om gruppen inte gör detta finns en risk att den 
nya kunskapen inte kommer att användas vilket gör att lärandet har misslyckats. (Wilson et al, 
2007) Ny kunskap måste vara användbar för att en organisation skall kunna förbättra sitt 
resultat. Av den anledningen spelar bredden och djupet av den fördelade kunskapen en 
avgörande roll. Wilson et al (2007) menar att ju bredare och djupare kunskapsfördelningen är 
desto större är sannolikheten att gruppen kommer använda sig av den nya kunskapen i 
framtiden.  
 
För att kunna nyttja ny kunskap eller rutiner i framtiden måste dessa även lagras. Den 
vanligaste förvaringsplatsen är i människans minne. Minnet har förmåga att hantera både tacit 
och explicit knowledge. (Wilson et al, 2007) Tacit knowledge är svår att definiera och därför 
även svår att föra vidare, medan explicit knowledge är den kunskap som vi enkelt kan 
återberätta till andra. (Kreiner & Mauritsen, 2003) Tacit Knowledge utgörs av en individs 
erfarenheter och mentala bilder om olika företeelser. Dessa kunskaper kan vara svåra att föra 
vidare men har stort inflytande på hur pass lyckat arbetet blir. Mellan gruppmedlemmar 
underlättas till viss del överföringen av tacit knowledge genom observation av varandra och 
genom socialiseringsprocesser. ( Pretorius & Steyn, 2005) I många organisationer är det dock 
vanligt att det finns formella system, såsom databaser, för att underlätta lagring och fördelning 
av kunskap. En databas erbjuder möjligheten att lagra mer information än vad en persons 
minne klarar av men kan dock inte hantera tacit knowledge. (Wilson et al, 2007) Kreiner & 
Mauritsen (2003) framhåller att intranätet är ett verktyg som kan hjälpa organisationer att 
behålla och säkerställa gemensam kunskap. Viss typ av ny kunskap leder till nya arbetssätt 
vilka förvaras och fördelas genom att nya rutiner införs. Problemet med denna typ av minne 
är att det saknas kunskap om hur rutinerna har kommit till vilket kan leda till svårigheter att 
föra över kunskapen till en annan organisation då medlemmarna i den nya organisationen inte 
förstår hur kunskapen uppkommit. (Wilson et al, 2007)  
 

Figur 8: Lärande (Wilson et al, 2007) 



3.Teoretisk referensram 
 

 

 
25 

 

Indexering, filtrering och underhåll av lagret i ett Knowledge Managementsystem är 
nödvändigt för att öka sannolikheten att förrådet används. Indexering relaterar till var 
kunskapen finns att hämta. Filtrering bör ske för att undvika lagring av irrelevanta kunskaper 
och underhåll handlar om att uppdatera förrådet vart eftersom gruppen tar del av nya 
kunskaper. (Wilson et al, 2007) Användandet av den lagrade kunskapen relaterar till 
gruppmedlemmarnas förmåga att återfinna den. Även om det finns ett behov av att använda 
sig av lagrad kunskap gäller det att veta var den finns och slutligen att faktiskt använda sig av 
den. Det kan dock uppstå problem som försvårar återfinnande av kunskapen. Ett exempel på 
detta är när två personer i en grupp inte känner varandra särskilt väl och därför inte vet vilken 
typ av kunskap det finns lagrat i den andres minne. Ett annat exempel är att olika status bland 
gruppmedlemmarna kan leda till att en person väljer att undanhålla kunskap. (Wilson et al, 
2007) För att kunskapsöverföring skall kunna fungera i praktiken måste projektgruppen först 
kunna identifiera ny kunskap och fördela den i gruppen. För att undvika att kunskap går 
förlorad på grund av att en individ lämnar gruppen bör kunskapen lagras på ett passande sätt. 
För att projektgruppen skall kunna ha nytta av kunskapen i framtiden måste de kunna 
återfinna kunskapen och vilket leder till att processen börjar om på nytt.   
 
Enligt Wilson et al (2007) är det svårare att lära sig på gruppnivå jämfört med individnivå 
eftersom det kan vara svårt att uppnå en öppenhet och skapa förtroende bland medlemmarna 
vilket krävs för att lösa problem och föra vidare kunskap. Då en projektgrupp ofta utgör en 
tillfällig organisation i organisationen är det rimligt att anta att problemet förstärks ytterligare. 
I projekt där stora delar av uppgiften har genomförts av samma organisation otaliga gånger 
bör kunskapsöverföring och lärande underlättas då organisationen vet att liknande projekt 
kommer genomföras i framtiden. Ett projekt som istället visar sig vara en engångsföreteelse 
medför således svårigheter att föra vidare kunskap och uppnå lärande då kunskapen inte 
kommer att efterfrågas i framtiden. Olika typer av projekt och huruvida liknande projekt 
kommer att genomföras i framtiden avgör därmed hur lagringen av ny kunskap bör ske.  
 
NÄTVERK 
Organisationer kan lära sig av varandra genom att föra över kunskap från en organisation till 
en annan. När det gäller överföring av kunskap mellan olika organisationer spelar det sociala 
kapitalet en kritisk roll. Organisationers nätverk ger dem tillgång till kunskap, resurser, 
marknader och teknologier. (Inkpen & Tsang, 2005) Tillgången till kunskap och spridningen 
av den är dock inte begränsad till medlemmar inom ett nätverk. Brown & Duguid (2001) 
menar att en organisation med nätverk bestående av chefer har förmåga att sprida kunskapen 
utanför själva nätverket och ut i chefernas respektive funktioner. Wilson et al (2007) anser 
den typen av process vara grundläggande för att uppnå fördelning av kunskap. Detta visar på 
vikten av att projektteam känner förtroende för projektledare för att våga fråga efter kunskap 
inom ett visst område. En projektledare är en central person i ett projekt, vilket enligt Wilson 
et al (2007) är avgörande för fördelning av kunskap, och bör således ha tillgång till nätverk 
bestående av andra projektledare eller andra chefer för att kunna hjälpa projektteamet att hitta 
och använda kunskap.  
 
HINDER FÖR LÄRANDE 
Reich (2007) identifierar sex olika typer av kunskapsrelaterade risker i projektorganisationer 
varpå de två sista riskerna har direkt anknytning till Knowledge Management och 
projektgruppens arbete och visar på vikten av att lagra kunskap.  

1. Lärdomar från tidigare projekt saknas 
2. Brister i urvalet av gruppmedlemmar 
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3. Otillräcklig kunskapsintegrering 
4. Ofullständig kunskapsöverföring 
5. Förlust av gruppmedlemmar 
6. Brist i lärandet 

 
1. Ifall projektguppens medlemmar saknar tidigare erfarenheter från liknande projekt minskar 
möjligheten att göra goda riskbedömningar.  
2. Även om projektledaren lyckas identifiera vilken typ av kompetens projektet kräver är det 
inte alltid säkert att personer med den typen av kompetens finns att tillgå.  
3. I en del projekt försvåras arbetsprocessen genom att olika funktioner i gruppen löser samma 
problem utan att vara medvetna om detta vilket minskar effektiviteten och kan leda till att 
lösningen inte motsvarar projektgruppens totala kompetens och kapacitet då summan av 
gruppens kunskap vanligen överträffar kunskapen hos medlemmarna var för sig.  
4. Bristande kommunikation kan medföra att det saknas kunskap om vad kunden egentligen 
efterfrågar vilket kan leda till att projektgruppen levererar en mindre bra lösning trots att 
gruppen egentligen besitter tillräckligt med kompetens för att utveckla en ny produkt eller 
tjänst. Om denna brist i kommunikationen inte identifieras minskar sannolikheten att 
projektgruppen utvecklar sin kunskap och därigenom även sin kompetens.  
5. Då projektledare har stor press på sig att leverera ett bra resultat strävar denna efter att 
värva de mest kompetenta medlemmarna. Om ett projekt är alltför beroende av kompetensen 
hos en specifik person kan problem uppstå om den personen av någon anledning lämnar 
projektet.  
6. Då ett projekt avslutas är det viktigt att projektgruppen resonerar kring lärdomarna av det 
genomförda eller pågående projektet för att möjliggöra kunskapsöverföring till kommande 
projekt eller andra pågående projekt. (Reich, 2007)  
 
PROJEKT MANAGEMENT 
Project Management är färdigheter, verktyg och tekniker nödvändiga för att kunna genomföra 
ett projekt (Cimil & Hodgson, 2006). Shenhar & Dvir (2007) menar att lärandet inom Project 
Management är uppbyggt på tidigare lärdomar, experiment och träning medan utbildningen 
är uppbyggd på verktyg och metoder.  
 
Trots att det blivit allt vanligare att arbeta i projekt samt att antalet utbildade projektledare 
ökar är det fortfarande alltför många projekt som inte lyckas hålla tidsplaner och budget. 
Några projekt misslyckas på grund av bristande planering och ledarskapskunskaper, men även 
välskötta projekt kan misslyckas och dåligt planerade projekt lyckas. Det finns en hel del 
verktyg och metoder för Project Management idag men dessa är inte alltid tillräckliga. 
(Shenhar & Dvir, 2007) Lärandet spelar därför en viktig roll för effektiviteten i Project 
Management. Ovanstående resonemang kan förklaras genom att tänka sig ett projekt som en 
biltur. Förutsättningarna för en lyckad och säker biltur är olika varje gång en förare sätter sig i 
bilen. Beroende på om det är mörkt eller ljust, om chauffören känner till vägen denne kör på 
eller hur andra trafikanter beter sig kan resultatet av bilfärden variera. Genom att skaffa sig 
erfarenhet från olika situationer ökar sannolikheten för en lyckad bildfärd då föraren blir 
bättre på att bedöma risker och planera för det oväntade.  
 
Litteraturen kring Project Management enas om två komponenter gällande projekts 
framgångar. Dessa komponenter är Project Success Factors och Project Success Criteria. Den 
förstnämnda handlar om element i projektet som ökar sannolikheten att projektet lyckas 
medan Project Success Criteria är de kriterier vilka används för att mäta framgångarna och 
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Projektledaren 
Projektteamet 

Kompetens  
Individens behov 

 
 

resultatet av projektet. (Müller & Turner, 2007) I en studie av Müller and Turner (2007) 
rankades de certifierade projektledarna högre gällande projektets resultat, mycket tack vare att 
de lyckas använda resurserna på ett bra sätt. Detta kan bero på att certifierade projektledare 
har fått lära sig vikten av resursallokering och kan därmed på ett smidigare sätt ta sig igenom 
krävande projekt.  
 
Crawford & Pollack (2007) menar att eftersom projekt är olika varandra är utbildningar inom 
Project Management att betrakta som alltför generella och missar därför viktiga aspekter av 
Project Management. En organisation som strävar efter att utveckla sin förmåga att driva 
projekt måste nyttja Project Management för att skapa nya organisationsanpassade verktyg 
och metoder genom användandet av ett Knowledge Managementsystem.  
 
TIDIGARE OCH KOMMANDE PROJEKT 
Longman & Mullins (2004) påtalar vikten av att en projektorganisation efter avslutat projekt 
dokumenterar nya erfarenheter i syfte att förbättra framtida prestationer. För att kunna dra 
lärdomar och vidta åtgärder inför framtida projekt är det viktigt att genomföra utvärderingar 
av genomförda projekt eftersom lärdomarna kan leda till att lämpliga åtgärder vidtas vilket 
gör att organisationen inte upprepar samma misstag igen. (Sebestyén, 2005) 
 

KONKURRENS 
Anledning till att kunskapsöverföring inom ramen för Project Management anses vara viktigt 
är helt enkelt för att möjliggöra en förbättrad prestation i framtida projekt och på så vis skapa 
fördelar gentemot konkurrenter (Maylor 2005). Eftersom konkurrenssituationen för 
organisationer varierar bör synen på kunskapsöverföring i syfte att prestera bättre således 
variera mellan olika organisationer. Företag med lite konkurrens har således mindre press på 
sig att bli bättre än företag med hård konkurrens. 
 

INDIVIDUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Den andra delen i teoriavsnittet behandlar projektledarens 
och projektteamets individuella förutsättningar och 
motsvarar den andra delen i vår teoretiska modell över 
kunskapsöverföring i enlighet med figuren. De individuella 
förutsättningarna utgörs av ett antal olika komponenter och 
kommer att presenteras och diskuterar var för sig under 
separata rubriker för att underlätta för läsaren och samtidigt 
bidra till en tydlig struktur. 
 
Projektledaren har till uppgift att genomföra ett projekt med 
hjälp av ett projektteam. Projektteamets sammansättning 

beror på vilken typ av kompetens uppgiften kräver för att 
genomföras. Beroende på behoven hos de olika individerna i grupp kommer samarbetet 
mellan dem att påverkas. 
 

PROJEKTLEDAREN 
En bra projektledare skall vara målinriktad, bra på att kommunicera, uthållig och tolerant. 
Projektledaren skall även se positivt på förändringar och kunna hantera dessa. Att våga ta tag i 
problem och fatta beslut samt lära sig av både medgång och motgång är andra viktiga 
egenskaper hos en bra projektledare. (Dahlin, 2006) Maylor (2005) poängterar vikten av att en 
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projektledare är initiativrik och ständigt arbetare med att förutse potentiella framtida problem 
eftersom tiden alltid är en bristvara inom projekt. Som tidigare konstaterats utgör erfarenheter 
en stor del av projektledarens kapacitet och är avgörande för hur ett projekt kommer att 
generera ny kunskap för lagring och användning. En projektledare måste därför sträva efter att 
finna och tillgodogöra sig ny kunskap eftersom det annars inte finns någon kunskap att 
fördela. 
 

PROJEKT TEAMET 
Ett projektteam kan sägas utgöra en organisation i organisationen och innefattar vanligen 
personer ifrån företagets olika funktioner. För att sköta ekonomin behövs en ekonom och för 
att utveckla en produkt kan det vara nödvändigt med en ingenjör. Även om dessa personer har 
olika roller och arbetsuppgifter delar de uppgiften att uppnå målet med projektet. (Ford & 
Randolph, 1992) 
 
Undersökningar visar att en grupp människor bestående av både kvinnor och män dessutom 
med olika kulturella bakgrunder uppnår en högre kreativitet, en ökad produktivitet och 
presterar bättre än homogena grupper (Hewstone et al, 2001). Reich (2007) diskuterar vikten 
av att sätta ihop ett projektteam bestående av personer med olika erfarenheter ifrån olika 
funktioner för att på så vis skapa bättre förutsättningar för en lärande projektmiljö att uppnå 
bättre resultat. 
 
Ett projekt vars mål är att utveckla hygienartiklar för kvinnor bör rimligtvis nyttja kvinnor i 
projektteamet. Ett projekt vars mål är att lansera en produkt i ett land med en främmande 
kultur bör följaktligen nyttja personer med anknytning till den kulturen för att uppnå ett bra 
resultat. Enligt Björkman (2004) finns en rad olika faktorer att överväga vid 
sammansättningen av ett team. Dessa faktorer kan delas in i tre kategorier:  

1. kunskapsområdesfärdigheter  
2. relevanta kreativitetsprocesser 
3. motivation för uppgiften  

 
Kunskapsområdesfärdigheter relaterar till vikten av att identifiera vilken typ av kompetens ett 
specifikt problem kräver för att kunna lösas. Relevanta kreativitetsprocesser har att göra med 
huruvida en persons arbetssätt och kreativitet främjar en specifik typ av process. En 
individualist kan uppleva det svårt att vara kreativ i grupp vilket kan resultera i att denne inte 
tillför något värde till själva processen. Vissa uppgifter kräver mer kreativitet än andra 
uppgifter vilket även har stor betydelse för sammansättningen av gruppen. Motivation för 
uppgiften beror på vad en person upplever sig få ut av sitt engagemang. En del personer anser 
ett projekt vara en möjlighet att utvecklas medan andra kan känna obehag inför eventuella 
negativa konsekvenser av att få sina insatser granskade och värderade. Resultatet av att 
kombinera dessa faktorer blir ett värdefullt verktyg för en projektledare att använda sig av för 
att uppnå kreativitet och lärande i ett projektteam (Björkman, 2004).  
 
KOMPETENS/ ERFARENHETER 
Von Krogh och Roos (1995) redogör för olika definitioner av kompetens. Gemensamt för 
dessa är att kompetens handlar om förmågan att utföra en specifik syssla. Enligt Crawford 
(2005) består kompetens av flera olika beståndsdelar vilka utgörs av kunskap, färdigheter 
baserade på erfarenhet, personliga egenskaper samt påvisbar prestation.  
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För att förstå vad kompetens är kan det vara lämplig att tänka på en blivande bilförare. För att 
kunna framföra en bil behövs kunskap om hur bilen och dess reglage fungerar. Det räcker 
dock inte med enbart kunskap om fordonet, föraren måste även utveckla sina färdigheter i att 
framföra bilen genom att träna med en bilskollärare. Detta görs i olika miljöer för att 
säkerställa att föraren uppfyller ett fastställt minimikrav på färdigheter. Beträffande personliga 
egenskaper, som stresstålighet, finns inget specifikt test för blivande bilförare. Däremot 
bedöms den påvisbara prestationen i samband med att föraren genomgår ett förarprov. 
Tillsammans utgör dessa faktorer kompetensen hos en bilförare. Detta resonemang stöds även 
av Brown & Duguid (2007) vilka menar att lärande inte uppnås genom att lära sig om hur en 
specifik syssla skall utföras praktiskt utan lärande uppnås genom att en person blir en 
praktiker. Det vill säga att denne lär sig utföra en specifik syssla.  
 
Enligt Maylor (2005) bör relevant kunskap i projektsammanhang till stor del anses vara de 
verktyg och tekniker organisationer som PMI använder sig av i utbildningen av projektledare 
och projektmedarbetare. Färdigheter kan utifrån Crawfords (2005) resonemang vara 
erfarenheter från tidigare projekt. Personliga egenskaper kan sägas relatera till projektledarens 
förmåga att ta sig an en uppgift medan den påvisbara prestationen slutligen har att göra med 
resultatet av ett projekt. 
 
INDIVIDENS BEHOV 
Social Identity Theory (SIT) försöker förklara relationen mellan individer, individ och 
organisation samt mellan grupper eller organisationer (Hogg & Terry, 2001). SIT har 
betydelse för kunskapsöverföring då det är viktigt att kunna analysera relationer för att förstå 
syftet med att samarbeta inom ett projekt eller organisation samt även hur samarbete uppstår 
mellan medlemmarna. 
 
Alla individer tillhör olika grupper och kan vara medlem i flera olika grupper samtidigt. En 
del medlemskap varar under kort tid medan andra varar hela livet. Ett medlemskap i en familj 
varar till exempel hela livet medan medlemskapet i ett företag endast varar så länge en person 
arbetar för organisationen. Detta innebär att en individ kan sägas ha flera olika identiteter. 
Olika grupper har olika syften som innebär olika regler och beteenden.  (Hogg & Terry, 2001) 
Detta gäller naturligtvis även en projektgrupp.   
 
Valet av identitet beror alltså på situationen. Om en fotbollstränare under ett träningspass 
avviker från gruppens syfte genom att tala om portföljvalsteori istället för taktik uppstår 
förvirring och sannolikheten för goda matchresultat minskar. (Hogg & Terry, 2001) Med 
andra ord är det viktigt att alla medarbetare i ett företag delar identitet och samarbetar för att 
uppnå ett gemensamt syfte. Detta är därför en viktig faktor att ha i åtanke för att 
kunskapsöverföring skall fungera inom en organisation.  
 
För att förmå personer i en organisation, i ett projekt eller mellan projekt att samarbeta på 
bästa sätt är det viktigt att förstå vilka motiven bakom samarbete är. I vilken utsträckning en 
individ väljer att samarbeta för att uppnå gruppens mål har att göra med vilket behov 
individen förväntar sig att gruppen kan uppfylla (Pratt, 2001). En del människor är beredda att 
samarbeta för att få lön varje månad och därigenom uppfylla behov såsom mat och tak över 
huvudet. Detta är ett exempel på ett kortsiktigt perspektiv på samarbete då det varje månad 
krävs en injektion för att förmå en individ att fortsätta samarbeta och kan få konsekvensen att 
en individ inte gör mer än nödvändigt (Tyler, 2001). Moreland et al (2001) poängterar dock 
att för att bli en fullvärdig gruppmedlem krävs att aspiranten genomgår en lång och 
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komplicerad socialiseringsprocess vilket innebär att det finns ett långsiktigt perspektiv på 
samarbete eftersom det annars inte skulle vara värt att genomgå en sådan process. I en 
projektgrupp finns ingen tid för sådana processer vilket är till nackdel för 
kunskapsöverföringen.  
 
För att inleda ett långsiktigt samarbete inom en grupp eller organisation måste en individ ha 
fler behov tillfredsställda än belöning i form av lön.  Tyler (2001) menar att en organisations 
främsta uppgift är att tillhandahålla en identitet vilken ger medlemmarna en ökad självkänsla 
och en känsla av ökat självvärde genom organisationens status. Medlemmar i en organisation 
med hög status kommer att arbeta för att bibehålla och förstärka dess status vilket leder till ett 
långsiktigt samarbete. Status i en organisation yttrar sig dels genom att medlemmarna känner 
en stolthet över organisationen samt även genom respekt ifrån medlemmar i organisationer 
med lägre status. (Tyler, 2001) Medlemmar i en organisation med lägre status kan reagera på 
olika sätt vid jämförelser med en högstatusgrupp. Gruppen kan antigen vägra att erkänna sin 
lägre status och istället fokusera på alla saker de faktiskt är bättre än andra på eller så väljer de 
att försöka ta sig in i högstatusgruppen. Vid ett sådant tillfälle kan hög-statusgruppen välja att 
försvåra nya medlemmars inträde för att inte riskera att deras status påverkas negativt. (Terry, 
2001)  
 
Inom organisationer finns även enskilda personer med olika status vilket kan leda till 
samarbetssvårigheter. Johnson et al (2006) menar att en persons status genom position eller 
rykte är en maktindikator.  Eftersom makt är förmågan att kunna påverka andra att agera på 
ett visst sätt kan det finnas anledning att bibehålla sin makt genom att inte dela med sig av 
kunskap och erfarenheter (Johnson et al, 2006).  Genom att behålla och förstärka sin makt 
säkerställer således en person att organisationen strävar efter att i första hand tillfredställa ett 
individuellt snarare än ett kollektivt behov vilket kan försvåra samarbetet inom eller mellan 
projekt. Det råder vid det här laget inga tvivel om att en delad identitet ställer stora krav på 
organisationsledningen och projektledaren. 

 

STYRMEDEL 
Den tredje delen i teoriavsnittet behandlar styrmedel 
och motsvarar den tredje delen i vår teoretiska modell 
över kunskapsöverföring i enlighet med figuren.  
 
Eftersom tiden för ett projekt är begränsad är den av 
stor betydelse för omfattningen av kunskapsöverföring. 
Även om tiden räcker till måste medlemmarna i en 
projektgrupp kunna kommunicera och dokumentera. 
För att skapa än mer gynnsamma förutsättningar för 
kunskapsöverföring är det ibland nödvändigt att 
försöka motivera projektteamet eller rent av använda 
sig av belöningssystem. 

 
TIDS 
Reich (2007) menar att det är svårt att uppnå lärande i en projektorganisation då det är 
tidskrävande att skapa de rätta förutsättningarna och tiden för genomförandet av projekten 
inte tar hänsyn till detta. (Reich, 2007) Även Pretorius & Steyn (2005) menar att det tar tid att 
skapa förtroende mellan medlemmarna i en projektgrupp och att den tiden inte existerar. 
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Tidsramen för ett projekt fastställs genom att beräkna hur lång tid det tar att utföra olika 
aktiviteter och inte hur lång tid genomförandet av en bra socialiseringsprocess tar. För att 
kunskapsöverföring skall kunna ske måste alltså ledning avsätta tid för det ändamålet. 
(Pretorius & Steyn, 2005) 
 
BELÖNING 
När vi talar om belöningar, handlar det mestadels enbart om pengar eller företagspresenter. 
Människor behöver bli belönade för deras arbete och bidrag till organisationen men företag 
uppnår sällan den effekt de önskar genom belöningar så som pengar. Det gäller att företag 
börjar tänka till och skräddarsyr något till den anställde som tilltalar denne och samtidigt får 
kollegorna att vilja ha samma uppmärksamhet. (Romano, 2003) Det är med andra ord enbart 
när projektledaren verkligen förstår och känner sitt team som effektiv belöning kan ges.  
 
Sarin & Mahajan (2001) menar att organisationers belönings- och utvärderings system är 
föråldrad. Människor och grupper belönas för fel saker till följd av att belöningssystemet inte 
utvecklats i takt med förändringar i arbetsmiljön.  En studie av Sarin & Mahajan (2001) 
visade att de troligare är nöjda med belöningen om den är baserad på vilken position personen 
i fråga har i gruppen. Eftersom vissa bär mer ansvar än andra. För att en sådan individuell 
belöning skall fungera måste det finnas tydliga ansvarsområden inom gruppen för att gruppen 
inte skall känna orättvishet och irritation kring belöningssystemet. För långa projekt är den 
bästa typen av belöning resultatbaserad eftersom projektgruppen inte skall riskera kvalitén på 
projektet för att få belöning för tidsaspekter eller liknande. (Sarin & Mahajan, 2001) Det ter 
sig viktigt för människor att saker och ting skall vara rättvist. Det är extra viktigt att tänka 
igenom belöningarna innan de ges, för att inte trampa i klaveret och orsaka dålig stämning 
och omotiverade medarbetare. Människor som upplever orättvisa tenderar att reagera ilsket 
och kraftfullt (Kadefors, 2005).  
 

MOTIVATION 
De faktorer som påverkar motivationen kan delas in i interna och externa faktorer. De interna 
består av de faktorer som är rotade i individens personlighet. Interna faktorer kan vara länkat 
till personliga fritidsintressen eller känslan av att göra en skillnad för ökad välbefinnande hos 
andra. De externa faktorerna är indirekta kompensationer där individen inte direkt blir 
belönad för sin insats. Motivationen kommer från möjligheten att öka sin egen kunskap och 
färdigheter samt att visa upp sin förmåga framför andra. (Hars & Qu, 2002) 
 
Motivation påverkas även av motiv som kostnad, kvalitet, säkerhet och tidsplan (Bower, et al, 
2002). Sponsorn kan i vissa fall lägga in bonus för att motivera projektledaren att hålla 
tidsplanen och även hålla ner kostnaderna. Vi sätter dock upp ett varningens finger för att 
trissa upp tempot på detta vis då det kan påverka kvalitén och även säkerheten i projektet. En 
projektledare som drivs enbart av en vilja att nå tidsperspektivet tappar oftast något annat på 
vägen vilket kan ha förödande konsekvenser för projektet. 
KOMMUNIKATION 
Oavsett sammanhang spelar kommunikation en avgörande roll då människor interagerar med 
varandra. Enligt Bloisi et al (2007) är kommunikation  

− ”en process där en person sänder ett meddelande till en annan med avsikten att 
framkalla ett svar” (egen översättning).  
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Bloisi at al (2007) menar att syftet med kommunikation är att uppnå någon typ av mål. Även 
om kommunikation är ett vanligt förekommande begrepp kan själva 
kommunikationsprocessen vara nog så komplex och komplicerad och ofta en upphovskälla till 
problem.  Av denna anledning 
anses kommunikation spela en 
avgörande betydelse för en 
organisations prestation. 
Agarwala-Rogers (1976) 
använder sig av modellen här 
bredvid för att illustrera 
kommunikationsprocessen. 
(Bloisi et al, 2007)  
 
Kommunikationsprocessen 
uppstår då sändaren anser det 
nödvändigt att kommunicera 
en tanke till en mottagare. 
Tanken kodas till ett 
meddelande för att sändas. 
Meddelande sänds genom 
lämplig kanal. Mottagaren 
uppfattar det inkommande 
meddelandet, avkodar och 
reagerar på det. Om 
mottagaren väljer att inte 
besvara meddelandet kallas 
processen 
envägskommunikation. Om mottagaren däremot väljer att besvara meddelandet böjar 
processen om igen i form av feedback med mottagaren som avsändare och 
tvåvägskommunikation uppstår. (Bloisi et al, 2007) 
 
Resultatet av kommunikation motsvarar inte alltid sändarens och mottagarens intentioner 
vilket kan förklaras av att processen hela tiden utsätts för störningar. En störning kan till 
exempel vara att en av parterna i en tvåvägskommunikation ser på TV och samtidigt talar i 
telefon. En annan typ av störning kan uppstå genom språkbrister antingen i tal- eller 
skriftspråk. Störningar kan även uppstå genom att en person har dåliga erfarenheter av att 
samarbete med någon annan eller helt enkelt genom kroppsspråk. (Bloisi et al, 2007) Detta 
ställer stora krav på sändare och mottagare speciellt i en organisation beroende av investerare 
med höga avkastningskrav. Sändaren och mottagaren har båda ansvar för kommunikationen. 
En sändare bör först och främst använda sig av ett passande språkbruk. För det andra är det 
viktigt att sändaren ger tillräcklig mängd information för att mottagaren skall kunna tolka 
meddelande i rätt sammanhang.  För det tredje kan det vara lämpligt att använda sig av flera 
kanaler såsom tal och skrift för att öka sannolikheten att få ett svar. (Bloisi et al, 2007) När 
det gäller kunskapsöverföring av tacit knowledge inom en projektgrupp är den bästa kanalen 
personliga träffar eftersom de ökar möjligheterna för de inblandade parterna att observera 
varandra som ett komplement till själva talet. Ju oftare personer träffas, och ju bättre personer 
känner varandra desto större chans är det att överföring av tacit knowledge lyckas. (Pretorius 
& Steyn, 2005) På motsvarande vis ställs krav på mottagaren. En grundläggande förutsättning 
för en lyckad kommunikation är att mottagaren inte låter sina värderingar påverka tolkandet 

Figur 9: Kommunikationsprocessen (Blois et al, 2007) 
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av informationen. En mottagare bör ställa frågor för att kontrollera att informationen tolkats 
på rätt sätt. (Bloisi et al, 2007)   
 
En mer övergripande och i många fall avgörande faktor för resultatet av kommunikation kan 
relateras till sändarens trovärdighet. Trovärdighet uppstår bland annat genom sändarens 
kunskap inom ett visst område och mottagarens tidigare erfarenhet av denne som person eller 
organisation. (Bloisi et al, 2007) Ett exempel på detta är en dagstidning vilken utan 
trovärdighet får svårt att sälja lösnummer vilket visar på att kommunikation även är förenat 
med ansvar. Ju högre trovärdighet en sändare har desto lättare är det att manipulera 
mottagaren för egen vinning genom falska påståenden. Kommunikation i en organisation kan 
utgöras av en konversation mellan två individer på kafferasten med syfte att lära känna 
varandra bättre för att därigenom öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Kommunikation kan 
även vara att delge projektmedlemmar information om ett pågående projekt för att de på bästa 
sätt ska kunna dra sitt strå till stacken. Kommunikation i form av uppmuntrande ord kan 
fungera som motivation för mottagaren och på så vis förbättra dennes arbetsinsats. (Bloisi et 
al, 2007) Reich (2007) diskuterar vikten av kommunikation inom ramen för Knowledge 
Management och lärande inom It-projekt för att skapa en lärande miljö. Genom att 
kommunicera att det är acceptabelt att misslyckas skapas förtroende mellan 
organisationsmedlemmar vilket underlättar för erfarenhetsutbyten då risken med att hamna i 
dålig dager minimeras. Även Crawford & Di Benedetto (2006) diskuterar behovet av regler 
gällande kommunikation för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för idégenerering i 
samband med brainstorming. 
 
DOKUMENTATION 
Pretorius & Steyn (2005) menar att det är en stor utmaning för organisationer att försöka 
hantera all kunskap en organisation dokumenterar eftersom ett projekt kan resulterar i en 
mängd dokumentation. Innan själva projektet genomförs produceras styrdokument för mål, 
kvalitet och process. Under projektet sker rapportering och uppföljning vilket resulterar i olika 
dokument. När projektet sedan avslutas görs utvärderingar och resultatet dokumenteras. För 
att kunskapen skall kunna sägas vara värdefull måste den spridas och finnas tillgänglig för 
medlemmarna i en organisation och för att hantera detta behövs någon typ av system. 
(Pretorius & Steyn, 2005) Genom att förbättra dokumentationen ökar sannolikheten för att ny 
kunskap kan användas i framtiden.  
 

RESULTATKRITERIER 
Ett projekts resultat bedöms ofta utifrån tiden det tagit att utveckla en produkt eller tjänst, 
kostnaden för att utveckla denna och dess kvalitet (Reich, 2007). Maylor (2005) menar att det 
i verkligenheten är svårt för en organisation att fokusera lika mycket på alla tre kriterier vilket 
gör det nödvändigt att prioriteringar mellan kriterierna. Då all verksamhet i en organisation 
utgår ifrån strategi bör även valet av resultatkriterier göras på samma sätt. Företag med 
exklusiva produkter bör fokusera mer på kvalitet än tid och kostad medan en arrangör av en 
stor gala rimligtvis har större fokus på tid än kostnad och kvalitet. (Maylor, 2005) Kvalitet 
skiljer sig ifrån kostnad och tid eftersom det är svårt att definiera vad det egentligen innebär. 
Det kan finnas stora skillnader mellan vad kunden och projektgruppen anser är kvalitet är och 
framförallt hur den upplevs. Det kan även finnas dessa skillnader inom projektgruppen och 
mellan kunder. (Maylor, 2005) Genom att analysera och omvärdera betydelsen av de olika 
kriterierna är det möjligt att påverka projektets genomförande vilket är en viktig aspekt att 
överväga i arbetet med att uppnå kunskapsöverföring.   
 



Backe & Nilsson 
 

 
34 

 

KUNSKAPSÖVERFÖRING  
Kunskapsöverföring är själva processen i vilken erfarenheter förs över från en individ till en 
annan. Forskare menar att organisationer som lyckas med kunskapsöverföring är mer 
framgångsrika och produktiva än organisationer som är mindre kapabla till att föra över 
kunskap från ett projekt till ett annat. (Inkpen & Tsang, 2005) Det är till exempel lättare att 
föra vidare kunskap om parterna har en relation och gillar varandra. En annan parameter i det 
sociala kapitalet är huruvida person a är duktig på att kommunicera sina kunskaper samt hur 
person b tolkar dessa. Det sociala kapitalet kan även ha negativ inverkan på 
kunskapsöverföring om parterna har en dålig relation till varandra.  
 
Kunskap kan enligt Brown & Dugiud (2001) sägas vara klibbig och läckande. Klibbigheten 
har att göra med svårigheterna i att överföra kunskap inom den egna organisationen. En 
anledning till dessa svårigheter kan vara att det råder någon typ av konkurrenssituation mellan 
olika avdelningar, antigen när det gäller tillgång till resurser eller konkurrens om 
statuspositioner, vilket resulterar i en ovilja att sprida konkurrensfördelar till andra 
avdelningar. Detta är med andra ord en viktig faktor som inte får förbises i arbetet med att 
uppnå kunskapsöverföring. (Brown & Duguid, 2001) Ashforth & Johnson (2001) diskuterar 
vikten av att få alla medlemmar i samma organisation att dela identitet och därigenom förstå 
vikten av att arbeta tillsammans mot samma mål och på så vis eliminera konkurrens inom den 
egna organisationen. Begreppet läckande kunskap har en negativ underton vilket ligger i linje 
med den ursprungliga uppfattningen om dess betydelse för organisationen. Läckande kunskap 
innebär att kunskap inom en organisation rinner ut till konkurrerande organisationer genom 
att personer lämnar företaget eller genom sociala nätverk mellan personer i olika 
organisationer. Brown & Duguid (2001) menar dock att läckande kunskap inte enbart bör 
uppfattas negativt eftersom organisationer tillgodogör sig ny kunskap genom samma process.  
 

SAMMANFATTANDE MODELL  
Nedan har vi utvecklat en modell som avser olika faktorer som vi menar har en påverkan vid 
kunskapsöverföring. Vi avser att använda dessa faktorer som grund vid insamling av det 
empiriska materialet. I slutsatserna kommer vi att jämföra det empiriska resultatet med denna 
modell för att se om vår modell är hållbar. I kapitel fem kommer vi att redogöra för vilka 
delar av modellen som tillkommit efter diskussionen med forskarna men för att få en bra 
stringens på den teoretiska referensramen och för att tydliggöra för läsaren var de olika 
faktorerna hör hemma har vi valt att utgå från den slutgiltiga modellen i detta kapitel. 
 

 
 
 

Figur 10: Faktorer som påverkar kunskapsöverföring (egen, slutgiltig modell) 
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KAPITEL 4   

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra denna studie. Vi kommer 

att beskriva våra primärkällor för att läsaren skall förstå hur dessa respondenter passar in i vår 

studie. Vi kommer med andra ord att beskriva hur vi valt ut våra respondenter till denna studie samt 

anledningen till dessa val.  

 

Vi kommer även att utförligt beskriva hur vi valt att lägga upp intervjuerna samt hur vi hanterat all 

data vi samlat in. Slutligen kommer vi att i detta kapitel beskriva den access vi anser oss ha fått hos 

våra respondenter. Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur vi praktiskt har genomfört 

denna studie samt bakgrunden till dessa val.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Den sanna metoden till kunskap är experimenterande” 

- William Blake 
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PRIMÄRKÄLLOR 
Med primärkällor menas ny information som insamlats genom en eller flera metoder för att 
användas specifikt för denna studie (Dahmström, 2000). I denna studie har vi valt att samla in 
primärdata genom semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört totalt tio intervjuer varav 
sju med projektledare i olika organisationer och tre intervjuer med forskare inom Project 
Management. Våra intervjuer med projektledare har vi genomfört genom så kallade 
besöksintervjuer för att få mer detaljerade och utförliga svar med högre kvalitet än vad en 
telefonintervju skulle ha erbjudit oss (Dahmström, 2000). Våra tre intervjuer med forskare 
inom Project Management genomfördes för att diskutera vår teoretiska bas samt den modell vi 
utvecklat. Forskarintervjuerna genomfördes via telefon då forskarna i annat fall inte skulle 
haft möjlighet att delta i studien. Dagen innan telefonintervjuerna skickade vi intervjumall 
samt modell till forskarna för att kunna diskutera vår modell med dem samt för att underlätta 
telefonintervjun.  
 

URVAL 
Vi har medvetet sökt efter organisationer som bedriver projekt samt även ligger inom de på 
förhand valda branscherna vilket betyder att vi gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2004). 
Vi började med att fundera på vilka branscher som arbetar frekvent med projekt eftersom vi 
anser att det blir extra viktigt med kunskapsöverföring i dessa branscher. I samråd med 
handledaren bestämdes vilka branscher samt företag inom dessa branscher som är av intresse 
för denna studie. För att underlätta ett genomförande av personliga intervjuer hade vi som 
krav att organisationen skulle vara lokaliserad inom Umeå kommun.  
 
För att få tag på rätt person inom organisationerna valde vi att kontakta företagen via telefon 
och på så vis få tala med en projektledare direkt. Därefter skickade vi e-post till 
respondenterna för att beskriva vår studie mer ingående samt ge projektledarna tid att stämma 
av sitt schema och därigenom hittade vi en lämplig tidpunkt för intervjuernas genomförande.  
 
VAL AV FORSKARE 
Genom diskussioner med vår handledare valde vi att intervjua forskarna Rolf A Lundin och 
Anders Söderholm då dessa har lång erfarenhet av forskning inom Project Management. 
Anders Söderholm tipsade oss om Markus Hällgren eftersom han besitter god teoretiskt 
kunskap som Söderholm trodde kunde vara vår studie till gagn. Vi har valt att göra intervjuer 
med dessa forskare för att få vetskap huruvida vi förbisett viktiga teorier samt om vår modell 
kan förklara kunskapsöverföring i projekt på ett lätt och pedagogiskt sätt. Vi ville även 
diskutera våra avgränsningar och val av respondenter för studien för att få ytterligare belägg 
för våra val. En annan anledning var för att få kunskap om hur forskare egentligen ser på 
kunskapsöverföring idag då många forskare beskriver kunskapsöverföring inom projekt som 
mycket viktigt även om forskningen inom området är begränsad. 
  
VAL AV ORGANISATIONER 
Efter våra intervjuer med forskarna samt diskussioner med vår handledare valde vi ut sju 
företag för att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att intervjua projektledare 
från branscher som ”lever i projekt”. Rubin och Rubin (2005) menar att forskare bör beakta 
tre aspekter vid valet av respondenter: Respondenterna skall besitta erfarenhet och kunskap av 
det valda studieområdet samt representera olika perspektiv. Utifrån dessa premisser har vi valt 
att intervjua organisationerna Heja, Racer, OF Bygg, Nolia, Vägverket Region Norr, Umeå 
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Kommun, samt Umeå Universitet. Vi kommer här nedan att beskriva hur var och en av dessa 
valda organisationer passar in i vår studie.  
 
Anledningen till att vi valde eventbyrån Heja var eftersom vi hört talas om deras mycket 
strukturerade sätt att arrangera event. Heja utgår från en projektmodell innehållande fem 
punkter från starten av projektet till målet. Modellen används vid genomförandet av alla 
event. (Hejas hemsida) Heja är ett relativt nytt företag som trots detta verkar ha arbetat fram 
en bra modell för lärande inom företaget, vilket gör Heja till en intressant organisation att 
studera.  
 
Även kommunikationsbyrån Racer har utvecklat och använder sig av en fem-punkts modell 
för att genomföra sina projekt på ett bra sätt. Stegen i modellen är start, analys, 
strategiutveckling, kommunikation och genomförande. Racer grundades 1999 och är med sin 
ringa ålder och höga konkurrenssituation ett intressant företag för vår studie. (Racers 
hemsida) 
 
Byggbranschen är känd för att använda projekt som arbetsform varpå vi valt att intervjua ett 
byggföretag i vår studie. OF Bygg har funnits i över 70 år och är idag helt ägd av personalen. 
(OF Byggs hemsida) Anledningen till att vi valde OF Bygg som byggföretag var för att de 
funnits i många år och därmed bör besitta en hel del kunskap vad gäller projekt och 
kunskapsöverföring.  
 
Nolia är norrlands största mässarrangör och har blivit en viktig mötesplats för affärskontakter 
i norr. Nolia anlitas som projektledare och konsulter vid diverse olika nationella så väl som 
internationella arrangemang. Nolia har funnits sedan 1962 vilket gör dem till en väletablerad 
organisation som drivit många projekt genom åren. Nolia är med sin erfarenhet och kunskap 
inom projektledning högst intressant för vår studie. 
 
Vägverket Region Norr är liksom OF Bygg en organisation som mestadels är uppbyggd på 
projektarbete. Vägverket är en statlig verk med bred verksamhet som funnits i många år vilket 
gör att de bör besitta god kunskap kring projekt. Eftersom det ständigt byggs nya vägar i olika 
väder och med olika underlag på olika platser menar vi att det bör ske någon form av 
kunskapsöverföring för att vägarna skall kunna hålla bra kvalitet vilket är anledningen till att 
vi valt att ha med Vägverket Region Norr i vår studie.  
 
Inom en kommun drivs det projekt inom flera olika områden och en kommun är även utsatt 
för intern konkurrens beträffande resurstilldelning till projekten vilket var en anledning till att 
vi kontaktade Umeå Kommun för en intervju.  
 
Umeå Universitet bör vara en förebild vad gäller projektarbete och kunskapsöverföring 
mellan projekt med tanke på att universitetet erbjuder utbildningar inom Project Management. 
Eftersom de anställda på Universitetet besitter kunskap och medvetenhet kring 
kunskapsöverföringens betydelse inom Project Management är det intressant att se hur de 
arbetar med detta inom universitetets egna projekt. Vi valde att intervjua enhetschefen för 
universitetsservice eftersom hon utformat en modell som idag anammas på andra universitet 
och högskolor. Universitetsservice har även belönats med diverse priser för deras sätt att driva 
projekt vilket gör dem extra intressanta att intervjua. 
 
Modellen här nedan visar vilka projektledare som deltagit i vår studie, hur och när intervjun 
inträffade, samt hur lång tid intervjuerna varade: 
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Företag Namn Intervjuform Datum Antal minuter 
Forskare Rolf A Lundin Telefon intervju 

Lugn hemma miljö hos 
en av författarna. 
Respondenten på sitt 
kontor. 

08-04-23 30 min 
 

Forskare Markus 
Hällgren 

Telefon intervju 
Lugn hemma miljö hos 
en av författarna. 
Respondenten hemma.  

08-04-24 32 min 

Forskare Anders 
Söderholm 

Telefon intervju 
Lugn hemma miljö hos 
en av författarna 
Respondenten hemma.  
 

08-05-05 33 min 

Enhetschef 
Universitetsservice 

Siv Olofsson Semistrukturerad 
intervju, Olofssons 
kontor 

08-05-07 86 min 

Projektchef 
OF BYGG 

Lars 
Fredriksson 

Semistrukturerad 
intervju, konferensrum 
på OF Bygg 

08-05-08 74 min 

Projektledare/ 
Produktionsledare  
Heja 

Olov Eriksson Semistrukturerad 
intervju, I ett avskiljt 
hörn på ett lugnt café 

08-05-08 61 min 

Personaldirektör 
Umeå Kommun 
 
Administrativ Chef 
Umeå Kommun 

Birgitta 
Forsberg 
 
Karin 
Stiberg 

Semistrukturerad 
intervju,   
Forsbergs kontor. 

08-05-09 62 min 

Projektledare 
Nolia 

Lars  
Olovson 

Semistrukturerad 
intervju,  
Olovsons kontor 

08-05-12 64 min 

Projektledare/VD 
Racer 

Ingrid Widing Semistrukturerad 
intervju,  
Konferensrum på Racer 

08-05-13 71 min 

Projektledare 
Vägverket 

Anna 
Wallström 

Semistrukturerad 
intervju, 
Konferensrum på 
Vägverket Region Norr 

08-05-19 63 min 

Figur 11: Respondenterna 
 
Vi valde att först ringa våra respondenter för att på så vis direkt få en personlig kontakt. 
Därefter skickade vi e-post i vilken vi berättade lite om oss själva, syftet med vår studie, vad 
intervjun skulle behandla, kontaktuppgifter till oss samt förslag på vecka då vi önskar 
genomföra en intervju. (Bilaga 2) 
 

GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA 
Det är helt nödvändigt att forskaren styrs av studiens frågeställning vid konstruktionen av 
intervjufrågor, då forskaren annars kan upptäcka att denne inte fått de svar som går hand i 
hand med själva studien. (Dahmström, 2000) När vi utformade vår intervjumall fokuserade vi 
på att länka samman studiens syfte, problemformulering samt teoretiska bas. Vi utformade 
guiden som en semistrukturerad intervju för att kunna ändra frågornas ordningsföljd beroende 
på respondentens svar samt även kunna formulera följdfrågor. (Bryman, 2004) 
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Vi började varje intervju med att berätta lite mer om vår studie och bakgrunden till den. 
Därefter ställde vi lite allmänna frågor om respondenten och dennes bakgrund i 
organisationen för att få reda på hur länge respondenten arbetat där samt hur många projekt 
denne drivit. Därefter följde frågor om själva organisationen, hur många projekt de driver 
samt hur organisationsstrukturen är. Slutligen ställde vi frågor kring respondentens syn på 
kunskapsöverföring och hur denne tycker att det utförs praktiskt i organisationen. (Bilaga 3) 
 
För att säkerställa att våra frågor var tydligt formulerade, att det inte var för många frågor 
samt hur lång tid intervjun kunde tänkas ta genomförde vi en så kallad pilotintervju med en 
respondent som inte ingår i vårt urval. En pilotstudie kan användas för att säkerställa att den 
valda undersökningsmetoden verkligen kommer att fungera (Bryman, 2004). Pilotintervjun 
visade oss att de svar respondenten gav på våra frågor kunde besvara studiens syfte och 
problemformulering. Efter denna pilotintervju började vi intervjua respondenterna tänkta till 
denna studie.  
 
Studiens intervjuer bestod av sju besöksintervjuer med projektledare från olika organisationer 
samt tre telefonintervjuer med forskare. Vår målsättning var att kunna genomföra alla 
intervjuer som besöksintervjuer men på grund av Rolf A Lundins pressade schema samt 
avståndet ner till Jönköping bestämde vi oss för att genomföra en telefonintervju med honom. 
Detta för att ta del av en välrenommerad forskares tankar och åsikter kring 
kunskapsöverföring. Markus Hällgren var pappaledig och arbetade enbart på deltid från sitt 
hem vilket gjorde att vi genomförde en telefonintervju även med honom. Anders Söderholm 
är bosatt i Sundsvall och hade fullspäckat schema, trots detta vick vi möjlighet att intervjua 
honom via telefon på kvällstid. Syftet med att intervjua forskare var inte detsamma som våra 
intervjuer med projektledare varpå vi har utgått ifrån en annan intervjumall vid dessa 
intervjuer. (Bilaga 4) För att telefonintervjuerna skulle gå smidigt samt för att vi skulle kunna 
diskutera vår modell skickade vi frågor och modell till forskarna dagen innan intervjutillfället.  
 
Intervjuerna med projektledarna varade alla mellan 61 och 86 minuter. För att inte 
respondenten skulle påverkas negativt av oljud eller andra störningar var vi noga med att våra 
intervjuer skulle ske i lugn miljö. Besöksintervjuerna utfördes därför på respektive 
respondents kontor eller i organisationens konferenslokal, efter varje respondents egna val av 
plats. Intervjun med Eriksson på Heja ägde rum på ett lugnt café då de på Heja har öppet 
kontorslandskap och konferenslokalerna var upptagna. Vi upplever dock inte att miljön vid 
intervjutillfället var störande då det inte var få besökare samt att vi placerat oss i ett avskiljt 
hörn. Vår tanke var först att intervjua Tomas Renkonen på Racer vilket ändrades när vi kom 
till Racer för intervjun. Vi fick istället intervjua VD och projektledare Ingrid Widing. 
Eftersom Widing besitter mycket kunskap inom området och har lång erfarenhet av 
projektledning anser vi att denna förändring inte på något vis har påverkat studien på ett 
negativt sätt. Eftersom vi genomförde intervjun med Umeå Kommun med två respondenter 
samtidigt tog varje fråga lite längre tid vilket ledde till att vi inte hann de tre sista frågorna i 
frågemallen eftersom respondenterna skulle iväg på ett annat möte. Vi fick dock svar på våra 
frågor via e-post och vi anser att dessa svar inte behöver betraktas på ett annat sätt då svaren 
var utförliga och högst relevanta för studien. Vi anser inte heller att det fanns några negativa 
aspekter med två respondenter närvarande under intervjuerna då Forsberg och Stiberg har 
olika perspektiv och på så vis kunde ge oss en bättre bild av Umeå Kommun än vad enbart en 
av dessa hade kunnat göra.  
 
Telefonintervjuerna utfördes i en lugn hemmamiljö hos en av författarna. För att genomföra 
telefonintervjun på bästa sätt och undvika störande moment som att hålla i telefonluren hade 
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vi lånat en konferenstelefon med inbyggd högtalarfunktion. På så vis kunde båda författarna 
ta del av respondentens svar vilket vi upplevde som mer avslappnande eftersom vi båda hade 
möjlighet att ställa följdfrågor vid otydliga svar.  
 
För att få spontana svar från våra respondenter bestämde vi oss redan under planeringsstadiet 
av studien för att inte låta projektledarna ta del av vår intervjumall innan själva 
intervjutillfället. För att underlätta de båda telefonintervjuerna med forskarna skickade vi, som 
tidigare nämnt, frågemallen samt vår modell till dem dagen innan intervjutillfället. Genom att 
skicka modell och frågemall innan intervjun kunde vi genomföra telefonintervjun smidigare 
samtidigt som vi fick chansen att visa och diskutera vår modell. Vi såg intervjuerna med 
forskarna som en möjlighet att få vår teoretiska bas bekräftad och få tillägg till den för att göra 
den bättre samt en möjlighet att få kunskap om hur vi skall förhålla oss till problemet och 
därigenom få bättre utgångspunkter.  
 
För att säkerställa att inget har missuppfattats och på så vis behandlas på ett felaktigt sätt 
valde vi att skicka, via e-post de delar av studien där vi använt oss av respondentens namn för 
att få respondentens godkännande. Vi har fått alla respondenters godkännande att använda 
deras namn och befattning i studien samt även deras godkännande av det material de står med 
i.   
 
Båda författarna var närvarande vid alla intervjutillfällena. För att minska den så kallade 
intervjuareffekten valde vi att samma författare fick ställa samtliga frågor i intervjuguiden till 
samtliga respondenter. Den andra författaren antecknade direkt ner respondenternas svar på 
datorn samt summerade vad respondenten sagt, för att minska risken för missförstånd. Vid 
behov ställde båda författarna följdfrågor. Att direkt anteckna svaren på dator istället för att 
spela in intervjuerna har varit möjligt, eftersom den ena författaren har förmågan att skriva 
väldigt snabbt på dator och på så vis, i princip aldrig missar något i en konversation. Vid de få 
tillfällena som den antecknande författaren missade något stannade denne upp och ställde en 
följdfråga samt summerade vad som sagt hittills. På detta vis fick vi fram ytterligare 
information från respondenten varpå vi anser att vår metod varit framgångsrik.   
 
DATABEARBETNING 
Eftersom vi valt att skriva ner allt respondenterna säger vid intervjutillfället istället för att 
transkribera sparar vi värdefull tid som annars skulle gå åt till att lyssna av intervjun och 
skriva av denna. Vi erhöll även direkt ett första utkast på intervjun där svaren på varje fråga 
återgavs direkt under själva frågan. Vi har därigenom kunnat minimera omarbetningen av 
materialet och därför kunna lägga mer tid på diskussion och analys av materialet samt 
slutsatser. Som vi tidigare nämnt summerade vi vid intervjutillfället vad respondenten sagt för 
att denne direkt skulle kunna korrigera om något blivit fel eller inte kommit fram på rätt sätt. 
För att ytterligare minska risken för misstolkningar sammanställde och bearbetade vi 
materialet direkt efter intervjutillfället samt skickade en kopia av vår summering till 
respondenten för kontroll.   
 
Vi har valt att använda några citat i empiridelen för att ge transparens åt texten samt göra 
empiriavsnittet lättare för läsaren. Eftersom syftet med denna studie är att kartlägga faktorer 
som påverkar kunskapsöverföring anser vi det vara passande att citera våra respondenter när 
sådana faktorer uppdagades.  
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ACCESS 
Forskaren kan få tillträde till unik information genom att förmedla syftet med studien på ett 
seriöst och trovärdigt sätt. Detta tillträde till information kallas med andra ord för access 
(Johansson Lindfors, 1993). När vi talar om bortfall menar vi precis som Bryman (2004) de 
respondenter som vägrar delta i studien, de respondenter som ej går att nå samt de 
respondenter som av andra orsaker valt att inte lämna ut den information forskaren söker till 
studien. Ofta beskrivs bortfallen som att respondenten helt enkelt inte svarar eller det så 
kallade interna borfallet, vilket betyder att respondenten väljer att inte svara på en specifik 
fråga (Ejvegård, 2003). Vi anser att vårt ämne inte är speciellt känsligt och att vi därigenom 
inte riskerar att få bortfall på grund av detta.  
 
För att få en personligare kontakt med respondenterna valde vi att först ringa dessa och fråga 
om vi får skicka en förfrågan angående en intervju via e-post (Bryman, 2004). Vi utformade 
ett brev som vi skickade till alla respondenter, där vi beskrivit studiens syfte och 
problemformulering samt varför vi valt att kontakta just deras organisation. (Bilaga 2) Detta 
anser vi är ett bra sätt att få de tänkta respondenterna att vilja ställa upp på en intervju.  
 
Vi upplever att respondenterna har besvarat våra frågor sanningsenligt samt efter deras bästa 
förmåga och därmed kan vi anse oss haft god access i denna studie. Ingen av respondenterna 
har valt att avstå från att svara på någon av våra frågor och vi anser att alla respondenterna har 
varit väl insatta i problematiken kring kunskapsöverföring. Intervjun med Forsberg och 
Stiberg på Umeå Kommun var tvungen att avbrytas då de skulle vidare på andra möten men 
vi fick de sista svaren på våra frågor via e-post. Anledningen till att vi inte hann alla frågor på 
denna intervju beror på att respondenterna var två och att varje fråga därmed tog längre tid än 
beräknat. Vi anser dock att svaren vi fått är givande för vår studie och att vi inte behöver 
särskilja de svar vi fick via e-post då innehållet är trovärdig. 
 
Respondenterna har visat på ett stort intresse av att få läsa vår uppsats i färdigt format för att 
på så vis få tips och idéer för hur de kan förbättra kunskapsöverföringen i deras organisation. 
Vi kommer därmed självklart att sända varje respondent en kopia av uppsatsen via e-post. 
 

SAMMANFATTNING AV DEN PRAKTISKA METODEN  
För att samla in relevant data till empiriavsnittet har vi valt att göra semistrukturerade 
intervjuer med projektledare från olika organisationer. De organisationer vi valt att studera 
arbetar dagligen med projekt och är belägna inom Umeå Kommun. För att ge vår teoretiska 
bas tyngd och dignitet har vi intervjuat tre forskare inom Project Management. Både 
intervjuerna med forskare och projektledare har bidragit positivt till vår studie och vi anser att 
vi fått god access.  
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 KAPITEL 5   

KUNSKAPSÖVERFÖRING  

UR ETT FORSKARPERSPEKTIV 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De intervjuer vi haft med forskare har mynnat ut i ny kunskap för oss samt justeringar av vår modell. 

Vi kommer av denna anledning att här presentera våra forskare samt återge deras syn på 

kunskapsöverföring, faktorer som påverkar kunskapsöverföring samt hur organisationer arbetar med 

detta idag. Avslutningsvis kommer vi att analysera hur dessa åsikter påverkat vår fortsatta studie 

inom ämnet och utseendet på vår modell.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Ju längre tillbaka du kan se, desto längre framåt ser du troligen” 

- Winston Churchill 
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PRESENTATION AV FORSKARNA 
Rolf A Lundin är född i Uppsala 1942 och filosofie Doktor, PH. D samt Professor i 
företagsekonomi vid MMT Centre (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Lundin 
påbörjade sin forskarutbildning i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet efter att ha avlagt sin civilekonomexamen där. Lundin doktorerade 1973 vid 
Chicago University Graduate School of Business och antogs sedan 1975 som docent i 
Göteborg. Tre år senare flyttade han till Umeå för att bli ämnesföreträdarprofessor i 
företagsekonomi vid Umeå Universitet. Från 1981 till och med 1992 var Lundin institutionens 
prefekt. 1989, då Handelshögskolan grundades blev Lundin den förste rektorn och 
styrelseordföranden. Lundin lämnade år 2001 Umeå för att ta över som VD och rektor vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Denna post lämnade Lundin år 2007 för att 
återgå till forskningen. Lundin är mest känd för sin forskning inom projektstyrning och var 
bland annat med och startade Scandinavian Journal of Management. Lundin har även varit 
styrelseledamot i ett stort antal organisationer både nationellt och internationellt inom den 
akademiska världen. Den forskning som Lundin bedriver är mestadels inom hur projekt skall 
drivas och hur detta i praktiken faktiskt görs. 

 
Markus Hällgren är född 1977 och kommer ursprungligen från Piteå men flyttade ner till 
Umeå 1997 för att studera företagsekonomi. Under hela sin studietid engagerade sig Hällgren 
i studentföreningen och tog ett sabbatsår för att axla ansvaret som vice kårordförande för 
Umeå Studentkår. I samband med det var han även projektledare för det första säkra 
Internetbaserade valet i Sverige. Hällgren fick därefter ett statligt utredningsuppdrag för att 
utvärdera kårvalet. Efter året som vice kårordförande arbetade Hällgren för Safevote för att 
genomföra val på gymnasieskolor. Efter detta uppehåll gick Hällgren tillbaka till att studera 
sitt sista år vid Umeå Universitet och tog examen år 2001 då han direkt började doktorera. 
Hällgren är idag adjunkt & doktorand vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Hällgren 
undervisar inom projektledning och det är även inom detta ämne som Hällgren forskar. 
Forskningen fokuserar kring avvikelser inom projekt samt hur dessa avvikelser hanteras i 
praktiken. 

 
Anders Söderholm är född 1961 i Morjärv, beläget mellan Kalix och Luleå. 1991 disputerade 
han vid Umeå Universitet och har därefter riktat sitt forskningsintresse mot 
organisationsteoretiska aspekter av projektstyrning. Söderholm är ordförande i Svenska 
Projektakademin, är svensk representant i styrelsen för European Academy of Management 
och har varit gästforskare vid Standford University, Kungliga Tekniska Högskolan samt Åbo 
Akademi. Under åren 2000-2003 var Söderholm rektor för Handelshögskolan i Umeå och 
blev år 2005 professor i företagsekonomi. Under senare år har Söderholm lett en forskargrupp 
som arbetar med forskning kring projekt och projektorganiserade företag. Under våren 2008 
fick Söderholm ansvaret som rektor för Mittuniversitetet i Sundsvall. 

 

KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Lundin menar att projekt kan delas in i tre olika typer: De traditionella projekten, där det 
mestadels handlar om att sälja till kund vilket inom till exempel marknadsföringsbranschen 
handlar om olika kampanjer och i byggbranschen om en order som kunden lägger. Den andra 
typen av projekt är organisatoriska vilket innebär att organisationer driver projektet internt för 
att effektivisera verksamheten eller se till att information sprids på ett relevant och effektivt 
sätt. Den tredje och sista typen av projekt är när ett antal oberoende leverantörer slår sig 
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samman för att åstadkomma ett projekt tillsammans. Beträffande kunskapsöverföring anser 
Lundin att det är skillnad på överföring mellan individer och mellan organisationer. 
Kunskapsöverföring i den organisatoriska formen är kunskap som använts tidigare och som 
går att använda igen. Vad gäller kunskapsöverföring mellan personer finns det dels den 
kunskap som kan ”kläs i ord” samt den kunskap som intas genom att göra så som andra gör. 
Kunskapsöverföring enligt Lundin är någonting som har skett tidigare och som personen eller 
organisationen kan använda sig av vid ett senare tillfälle samt i andra projekt. 
Kunskapsöverföring är även något som sker mellan elev och lärare, vilket i och för sig kan 
kallas pedagogisk kunskapsöverföring. Det finns två olika typer av kunskap: Den ena är själva 
dokumentationen av ett projekt som nästa projektgrupp kan ta delar av och direkt applicera i 
det nya projektet. Den andra typen av kunskap är mer individuell kunskap som varje individ 
för med sig in i projektet. För att kunskapsöverföring verkligen skall ske måste organisationer 
och projektgrupper arbeta aktivt med frågan menar Lundin. Genom att dokumentera och föra 
vidare kunskap kan projekt få fram rutiner som kan användas till senare projekt. Icke att 
förglömma är att även maskiner såsom datorer är laddade med kunskap, som till exempel att 
vi via teknologin enklare kan erhålla samt dokumentera kunskapen i fråga.  

  
Hällgren anser att kunskapsöverföring är när erfarenheter sedan tidigare projekt återanvänds 
antingen individuellt eller inom organisationen. Eftersom projekt är temporära byts kontexten 
ut när projekt avbryts vilket gör att situationen i olika projekt aldrig är densamma. Det är även 
vanligt att människor byts ut efter avslutat projekt vilket tillför en svårighet att få samma sak 
att fungera i en grupp där andra människor arbetar. En sak som fungerar med vissa människor 
behöver med andra ord inte fungera med andra.  
 
Söderholm menar att kunskapsöverföring beror på hur pass sofistikerad kunskapen är. Vi kan 
skilja på kunskap beträffande siffror samt kunskap som rör skickligheten hos en individ. Det 
är enkelt att föra över siffror men betydligt svårare att föra över vad som till exempel utgör en 
bra snickare. Det går även att skilja på individuell kunskap och en mer system- eller 
institutionell kunskap. Söderholm menar att kunskapsöverföring förmodligen oftast får 
människor i allmänhet att tänka på den individuella erfarenhetsbaserade kunskapen som 
återanvänds. Kunskapsöverföring handlar ofta om ett erfarenhetsutbyte mellan individer 
eftersom kunskapsöverföring blir väldigt avancerat på en institutionell nivå. 
 

FAKTORER - HOT OCH MÖJLIGHETER 
De möjligheter som Lundin ser med kunskapsöverföring är att en projektgrupp tar med sig 
sekvenser av projekt vidare till nästa projekt. Det är till exempel inte ovanligt i byggbranschen 
att hela projektgruppen flyttas från att arbeta med ett hus till att arbeta med ett annat projekt. 
Genom att projektgruppen hålls intakt behöver de inte lära känna nya människor och på så vis 
vet alla vad personerna i projektgruppen behärskar vilket underlättar processerna. Detta leder 
till att ett slags ”vanans makt” uppstår och kunskapen förs vidare till nästa projekt. Om 
projektgruppen intalar sig själva att projektet ser likadant ut som tidigare projekt finns en risk 
att de hanterar projektet exakt likadant som förra projektet. Alla projekt är dock unika och har 
unika förutsättningar och därför behöver projektgruppen referera över tidigare erfarenheter 
samtidigt som de måste se olikheterna för att lyckas med projektet. Lundin menar med andra 
ord att det inte går att plagiera vad som tidigare gjorts eftersom det alltid finns nya situationer 
i ett projekt som förändrar förutsättningarna. Organisationer måste därför hitta en balans 
mellan nya idéer och gamla meriter. 
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Den främsta barriären som Hällgren ser gällande kunskapsöverföring är att projekt är just 
temporära organisationer. Projekt är till för att brytas upp vilket gör att kontexten byts ut. Det 
som mest främjar lärandet i projekt är att människor får tillfälle att tala med olika sorters 
människor inom organisationen för att finna en lösning på ett problem. Genom att arbeta på 
detta sätt sprider sig lärandet från olika avdelningar. Eftersom även människor kan bytas ut i 
projekten gör detta att socialiseringsprocessen bryts upp och gruppen får då börja om. I en 
grupp som följs åt från projekt till projekt nöts gruppen ihop och gruppmedlemmarna börjar 
förstå vilken kompetens olika människor besitter och på så vis är erfarenheterna och 
kunskapen utnyttjad på ett bättre sätt i dessa projekt. När socialiseringsprocessen brutits upp 
tar det tid att komma tillbaka till en effektiv fas, vilket gör att projekten tar längre tid att utföra 
samt att kostnaderna kan stiga en aning. Ett av det främsta hindret som Hällgren anser 
påverka kunskapsöverföring från ett projekt till ett annat är att människor byts ut och att 
situationen ändras. När människor arbetar tillsammans lär de sig hur andra människor 
fungerar, vad de är bra på respektive mindre bra på, vilket skapar en trygghet i gruppen. 
Hällgren menar att kunskapsöverföring är en stor möjlighet för organisationer när det kommer 
till att vara effektiv. Detta eftersom projektgruppen blir allt bättre på att hantera saker och ting 
samt att saker kan göras snabbare vilket kan pressa ner kostnaderna och förkorta tiden. Projekt 
kan förkortas och på så vis vinner organisationen konkurrensfördelar. En annan aspekt som 
kan påverka vad som förs över till nästkommande projekt är huruvida projektledaren hoppar 
mellan olika projekt. När ett hinder är avklarat är det lätt att glömma bort incidenten för att ta 
tag i andra saker. Viktiga erfarenheter kring problemlösning kan därmed gå förlorad helt 
enkelt eftersom projektledare glömmer bort händelsen. Det blir en slags osynlig barriär som är 
svår att passera eftersom den inte är medveten. 
 
Den största faktorn som påverkar kunskapsöverföring enligt Söderholm är uppgiftens art. 
Byggföretag, till exempel, är kända för att kunna bygga hus och de kan enkelt justera sig själv 
med bas från vad de tidigare gjort vid liknande händelser. Oavsett hur tomten ser ut är själva 
tekniken att bygga hus konstant över tiden. I byggbranschen hoppar projektgruppen oftast 
direkt över till nästa projekt och det finns därmed ingen uppsamlingstid efter projektets slut då 
projektgruppen sammanfattar de lärdomar de gjort. En annan faktor som påverkar 
kunskapsöverföringen är den individuella kompetensen, det vill säga hur pass skickliga 
människor är att föra över kunskap. Ytterligare en påverkande faktor är regler och lagar då det 
i vissa branscher finns speciella yrkeskoder som kan komma att begränsa 
kunskapsöverföringen. Söderholm menar att en organisation kan lära sig väldigt mycket 
genom kunskapsöverföring. Ett sätt att lära sig är att lagra erfarenheter hos individer som de 
kan ha nytta av vid nästa projekt. Genom kommunikation och diskussioner förs den 
individuella kunskapsöverföringen över till andra individer. Enligt Söderholm är den 
individuella kunskapsöverföringen otroligt utbredd vilket gör att det finns stora möjligheter att 
lära sig mycket som individ eftersom ett projekt går från a till ö och individen är med i princip 
hela vägen. Det är dock inte lika lätt att lära sig på institutionell nivå då en organisation inte är 
designad för att vara föränderlig såsom ett projekt är. Det är svårt att kommunicera det 
föränderliga projektet till den fasta organisationen eftersom en organisation inte kan anpassa 
sig lika lätt som en individ. 

 

ORGANISATIONER IDAG  
Vad gäller byggprojekt är dessa projekt relativt lika varandra, skillnaden är att husets utseende 
inte är detsamma men att själva processen är liknande menar Lundin. I byggbranschen, IT-
branschen och inom marknadsföring lever organisationerna på projekt och dokumenterar 
genom att till exempel inom byggbranschen spara alla gamla ritningar för att vid problem 
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kunna leta bland gamla ritningar för att finna svar. Organisationer konkurrerar idag med andra 
företag och måste därmed vara effektiva. För att upprätthålla konkurrensfördelar är det viktigt 
att organisationen samlar sina erfarenheter och dokumenterar dem samt håller dessa ajour. Det 
är även viktigt att erfarenheterna finns tillgängliga för projektgruppen för att den enkelt skall 
kunna använda tidigare erfarenheter så att hjulet inte behöver uppfinnas igen. Lundin anser att 
det är en fördel om organisationerna låter en grupp arbeta som helhet i många olika projekt 
eftersom folk som arbetat mycket med varandra är mer effektiva då de är medvetna om 
varandras kompetenser.  

 
Hällgren har i sin egen forskning upptäckt att kunskapsöverföring sällan handlar om hur 
projektledningssystemen fungerar när det uppstår problem. Trots att det finns mycket 
dokumentation inom vissa branscher tar det för lång tid att leta fram denna information och 
det finns inte heller någon garanti att informationen kommer att hjälpa projektet. Genom 
samverkan och diskussioner med andra människor kan en projektledare eller projektgrupp få 
ut mer uttömmande svar och på så vis lättare ”bolla fram” en lösning. Hällgren anser därför 
att det är viktigt att organisationer skapar en organisationsstruktur som fångar upp situationer 
och verkligen ser till att människor kommer i kontakt med varandra. När ett internt nätverk 
börjar byggas kan människor inom organisationen lättare tala med varandra eftersom de vet 
vad olika människor är bra på och därmed söka hjälp från en person direkt istället för att läsa 
en hög med gammal dokumentation. Projektplanen utgår oftast från en mall för hur projektet 
skall se ut och innehållet kommer mestadels från själva kontraktet men oftast står ingenting i 
projektplanen om hur lärandet och erfarenheterna skall skötas. Det är viktigt hur interaktionen 
sker mellan olika projektmedlemmar samt olika projektgrupper eftersom en effektivare och 
mer kontextuell erfarenhet och kunskapsutbyte kan göras genom personlig interaktion. 
Hällgren menar att krav på underleverantörer skall skrivas ner för att kunna användas som 
påtryckningsmedel men i övrig är Hällgren tveksam till hur stor hjälp ett projekt har av 
tidigare skriftliga dokumentationer.   
 
Beträffande hur organisationer arbetar med kunskapsöverföring idag anser Söderholm att det 
har blivit mycket bättre. I en extremt projektorganiserad organisation är det känt att 
verksamheten måste ”dammsugas” hela tiden för att åstadkomma nyutveckling i innehåll samt 
även i hur verksamheten skall verka. Söderholm menar att organisationer är utsatta för hård 
konkurrens vilket gör att de är måna om att ständigt förbättra sig samt vara tidigt ute med sina 
innovationer. I mindre projektberoende organisationer menar Söderholm att 
kunskapsöverföring inte är lika självklart. Det är till exempel inom byggbranschen inte svårt 
att lösa problem kring husbyggandet, dock är det svårare att ändra själva tekniken. Söderholm 
menar att organisationer måste låta uppgiftens art vara avgörande för hur de skall arbeta med 
kunskapsöverföring. Är det innovativa innehållet högt bör även kunskapsöverföringen 
fungera på ett tillfredsställande sätt för att organisationen inte skall konkurreras ut. Vilken 
sorts förtjänst organisationen har på de olika projekten är även det avgörande för vilket 
utrymme kunskapsöverföring har inom projektet. Söderholm har uppmärksammat att lärandet 
läggs utanför projektet och tynger själva organisationen då det är för ”trångt” för att lära sig 
inom projektet. Eftersom alla projekt är unika är det stor skillnad på ett projekt som drivs i en 
organisation med 30 000 anställda och ett med 50 anställda. Det finns även en mer öppenhet i 
organisationer som driver många små projekt än de som driver få men stora. Söderholm 
menar vidare att det även finns en viss skillnad mellan projekt beroende på organisationens 
mognadsgrad. Projektlitteraturen väljer att bortse från det faktum att alla projekt är unika 
vilket gör teorierna väldigt generella menar Söderholm.  
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AVSLUTANDE ORD 
För att pröva den modell vi utvecklat hade vi på förhand skickat den till forskarna. Vi 
avslutade intervjuerna med att diskutera denna modell för att se om den enligt forskarna är 
funktionell, förståelig eller behöver förändras på något vis. Lundin, Hällgren och Söderholm 
ansåg alla att modellen är funktionell för enkla projekt. De såg modellen som att 
kunskapsöverföring enbart sker efter att projekt avslutats, vilket inte var vår intention med 
modellen då vi menar att kunskapsöverföring sker kontinuerligt under hela projektens 
livslängd. Lundin menar att modellen utgår från det enkla och är bra för den typen av projekt 
där företag lever på att leverera något, till exempel marknadsföringsbolag och byggbranschen. 
Dock är det svårare om projekten är stora såsom bron mellan Sverige och Danmark eftersom 
de byggt broar tidigare men inte i den omfattningen. Lundin menar även att vår modell visar 
på vikten av att skapa en lärandemiljö i projekt. Söderholm tyckte att modellen var funktionell 
men att saker och ting blir mer komplicerade då projekt drivs parallellt. Söderholm såg de 
olika faktorerna i modellens första del som mognadsgrader på organisationen och att dessa 
även påverkar projekt två. Hällgren menar att kunskapsöverföring sker hela tiden under 
projektets livslängd och såg även han modellen som att kunskapsöverföring sker när projekt 
ett avslutas och projekt två skall börja. Lundin, Söderholm och Hällgren ansåg att de faktorer 
vi har med är passande för projekt och ger en enkel bild av faktorer som påverkar 
kunskapsöverföring. Lundin ansåg att konkurrenssituationen är en central del då konkurrens 
påverkar både frivilligt och ofrivilligt organisationers vilja att förbättra sig.  
 
Utifrån dessa intervjuer har vi insett att vår tanke med modellen och det sättet vi ser den på 
inte riktigt har kommit fram. Vi har därför valt att göra om modellens utseende en aning för 
att den skall kunna tolkas på ”rätt” sätt. Efter ytterligare teoriinsamling har vi upptäckt att 
tiden spelar en viktig roll vad gäller kunskapsöverföring, då det inte alltid finns tid att stanna 
upp och föra över kunskap eftersom deadlines måste hållas samt att projekten kan löpa in i 
varandra eller startar direkt efter avslutat projekt. Vi har därför valt att lägga in aspekten tid i 
modellen. Vi tycker att den nya modellen speglar att de organisatoriska faktorerna påverkar 
inte bara det första projektet utan alla projekt som pågår, på ett bättre sätt än vår tidigare 
modell. Modellen ger även en bättre bild av att ”projekt ett” inte behöver avslutas innan 
kunskapsöverföring sker till andra projekt utan att det sker hela tiden. Vi vill med andra ord 
visa på att vi inte anser det vara skillnad på om projekten löper parallellt, med en fördröjning 
eller direkt efter varandra. På så vis spelar det ingen roll om en organisation driver ett, två 
eller fler projekt samtidigt, störningarna kommer påverka kunskapsöverföringen i alla fall. Vi 
har även lagt till konkurrens som en faktor som påverkar alla projekt då detta var något som 
framgick som en faktor genom intervjuerna med forskarna. En annan aspekt som intervjuerna 
med forskarna förde med sig var skillnaderna mellan olika typer av projekt och olika typer av 
organisationsstrukturer varpå vi utökade vårt teoriavsnitt med detta. 
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KAPITEL 6   

KUNSKAPSÖVERFÖRING  

UR ETT PROJEKTLEDARPERSPEKTIV 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Detta kapitel innehåller den empiriska studien som vi genomfört samt en analys och 
diskussion kring hur vårt empiriska resultat stämmer överrens med vår teoretiska 
referensram. Våra intervjuer med respondenterna har haft ett annat upplägg än vi kommer att 
presentera här.  Eftersom vi inte ville styra våra respondenters svar har vi ställt en rad olika 
frågor vilket har lett till att respondenterna kommit in på liknande saker på helt olika frågor. 
För att underlätta för läsaren att kunna jämföra respondenternas svar kommer vi att 
presentera resultatet av studien med samma rubriker som i den teoretiska referensramen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”Naturen har gett människan en tunga, men två öron,  

för att vi skall höra dubbelt så mycket som vi säger” 

Latinskt ordspråk 



6. Kunskapsöverföring ur ett projektledarperspektiv 
 

 
49 

 

PRESENTATION AV RESPONDENTER 
Lars Fredriksson är sedan fyra år tillbaka en av två projektchefer på OF Bygg. Fredriksson 
började på OF Bygg som arbetsledare för 18 år sedan. Därefter har Fredriksson varit platschef 
och personalansvarig under några år. Fredriksson har med sig mycket i bagaget kring 
ledarskap från att ha varit idrottsledare. Han menar att näringslivet har mycket att lära från 
idrotten och att projektledningen beror på en mognadsprocess som varje projektledare har 
inom sig själva.  
  
Olov Eriksson är förutom projekt och produktionsledare, även delägare av Heja sedan 4 år 
tillbaka. Organisationen har vuxit med åren och med detta även kraven på en tydlig 
organisation, arbetsmodell, rutiner och metodik menar Eriksson. För Eriksson är det viktigt att 
projektets framgång inte skall sitta i vilken projektledare det är som driver det så länge 
projektledaren kommer från Heja!  
 
Birgitta Forsberg är personaldirektör på Umeå Kommun och har varit detta sedan tio år 
tillbaka.. Forsberg sitter ofta med i styrgruppen för projekt och är även många gånger 
beställare av projekten. Carin Stiberg är administrativ chef på Umeå Kommun men har 
dessförinnan varit bland annat skolkurator, arbetat inom vuxenutbildningen och med 
invandrarfrågor vilket gör att hon arbetet 31 år i kommunen. Stiberg och Forsberg menar att 
det tidigare inte varit lika vanligt att tala om projekt som arbetsform i delar av den 
kommunala verksamheten, förutom inom tekniska verksamheter men att det i dag är en 
etablerad arbetsform i alla delar av kommunen.   
 
Siv Olofsson började arbeta för Umeå Universitet som upphandlingschef och jobbade några år 
med detta innan hon 1989 blev uppringd och tillfrågad om att bli enhetschef för 
Universitetsservice. 1999 fick Olofsson motta Svenska stadsmannatjänsteförbundets pris. År 
2001 blev Universitetsservice utsedda att representera Sverige internationellt inom 
stadsförvaltning och Olofsson fick därmed motta en speciell lykta då de sågs som ”ett ljus i 
mörkret inom stadsförvaltningen”. Dessa prestationer följdes upp med ett erkännande för 
svensk kvalitet 2005-2006.  
 
Lars Olovson har arbetat som projektledare sedan 1984 och arbetar idag med stora Nolia. 
Mässorna under Nolias vingar har med åren blivit allt fler och även mer specifika vad gäller 
målgrupp och inriktning. Projektledningen har enligt Olovson på så vis blivit mer utbredd då 
företaget inte arbetar enbart med ett projekt utan med ett flertal.  
  
Ingrid Widing har varit projektledare på Racer sedan år 2001 men har arbetat som 
projektledare på Telia sedan 1993. Widings syn på projektledning har förändrats med åren, 
men framför allt har hon fått insikt i att det inte finns någon generell modell för 
projektledning som passar alla sorters företag. Widing har förutom sin långa erfarenhet av att 
driva projekt även gått olika utbildningar inom ämnet. Dock menar Widing att dessa 
utbildningar inte gett särskilt bra verktyg som hon har kunnat applicera i just hennes 
verksamhet. Enligt Widing har Racer arbetat fram en egen modell som de arbetar med på ett 
strukturerat sätt. 
 
Anna Wallström har varit projektledare på Vägverket Region Norr i ungefär tre och ett halvt 
år. Hon har efter avslutade studier arbetat med olika saker på Vägverket Region Norr men 
arbetar idag som projektledare som skall planera och att ta fram bygghandlingar.  När hon 
först blev projektledare på Vägverket Region Nor hade Wallström hand om själva byggena 
vilket var mindre komplicerat än hennes projektledar roll idag. Det är ständigt en demokratisk 
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process som skall genomgås och saker skall annonseras i tidningarna för att allmänheten skall 
få ta del av vad som händer.  
 
PROJEKT 
Projekt har blivit en allt mer vanlig arbetsform i dagens organisationer (Dahlin, 2006). Det 
finns många olika skäl till att projekt och projektgrupper uppstår. Någon kan till exempel 
efterfråga en lösning på ett problem vilket kräver unika lösningar (Engwall, 2003). Projekt 
används ofta då organisationer skall förnyas eller det skall ske ändringar i organisationernas 
operationer och beskrivs oftast med konceptfasen, utvecklingsfasen, genomförandefasen och 
slutfasen (Lundin & Söderholm, 1995).  
 
Heja, Racer, Nolia och OF Bygg är organisationer som alltid har arbetat i projekt, är utsatt för 
konkurrens och har en extern kund. Deras syn på projektledning och dess utveckling handlar i 
hög grad om utveckling av rutiner och kontroll för att få bättre struktur på arbetet. Eriksson 
menar att han uppmärksammat att behovet av rutiner och uppföljning har blivit större ju fler 
de anställt på Heja. Detta har lett till att Heja arbetar utifrån en femstegsmodell i alla sina 
projekt, även de interna. Racer arbetar med olika modeller beroende på uppdraget, Nolia med 
checklistor och Of Bygg med modeller och fasta punkter, men de poängterar att de inte styr 
projekten för hårt genom dessa eftersom de vill ge utrymme för kreativitet och egna sätt att 
genomföra saker. Widing menar att Racer arbetar utifrån modeller och gör grundliga analyser 
i början av projektet för att stämma av att kunden och Racer uppfattar projektet på samma 
sätt. För dessa organisationer är projektformen helt avgörande för deras arbete då det inte 
finns någon annan form som passar deras typ av verksamheten samt att det är i själva 
projekten som organisationens inkomster sitter. Varje uppdrag de får är unika vilket gör att 
projektformen är den ultimata arbetsformen för dessa företag. Widing menar att projekten 
kan variera i storlek och längd men att vikten av själva projektformen är lika oberoende av 
dessa faktorer.  
 
På Umeå Kommun och Universitetsservice har de en annan syn på projektledning då de förr 
inte arbetade i projektform. Projekt har därmed blivit en möjlighet att närmare granska en 
specifik del av organisationen utan att störa den dagliga verksamheten vilket har blivit 
ovärderligt för dessa organisationer. Inom Umeå Kommun arbetar de med både 
genomförande projekt (hus och vägar) och införande projekt (förbättringsåtgärder). Umeå 
Kommun och Universitetsservice arbetar i mångt och mycket gentemot en person inom den 
egna organisationen som beställer projektet för att förbättra verksamheten. Umeå Kommun 
använder sig av en grundmall vid genomförandet av alla projekt. Forsberg och Stiberg menar 
dock att dessa mallar inte lämpar sig på deras stora projekt men att projektledaren trots detta 
utgår från modellen men kompletterar den med andra modeller. På Universitetsservice har 
Olofsson fått ”härja fritt” och provat sig fram för att se vad som fungerar eftersom det inte 
funnits något genuint intresse för servicedelen inom Universitetet. Universitetsservice arbetar 
inte efter någon speciell mall utan använder sig utav metaplanering så fort de stöter på 
problematik. Metaplanering gör det möjligt för Olofsson att tillsammans med sina 
medarbetare visualisera problem och lösningar på ett pedagogiskt sätt.  
 
För Vägverket Region Norrs avdelning vägbyggnad passar projektformen perfekt då de får in 
beställningar på ett objekt som skall utföras samt eftersom det alltid finns mål och syfte med 
projektet. På Vägverket Region Norr arbetar de med olika checklistor och projektmodeller 
för att styra alla delar av projekten. De har även enligt Wallström tagit fram handböcker för de 
olika delarna av projektet.    
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Analys av projekt 
Projektformen är viktigare i de organisationer som enbart driver projekt i sin dagliga 
verksamhet eftersom de ständigt skall utföra unika uppdrag för en kunds räkning. Eftersom 
projekt på Umeå Kommun och Universitetsservice är något av en bisyssla då deras dagliga 
verksamhet handlar om att förvalta ser vi en tendens till att projektformen inte är lika 
avgörande för dem. Dock ser de projektformen som en möjlighet att genomföra 
förbättringsåtgärder utan att störa den dagliga verksamheten. Beträffande Vägverket Region 
Norr skiljer de sig inte mycket ifrån Heja, Racer, OF Bygg och Nolia vad gäller betydelsen av 
arbetsformen och sättet att leda projekten. Vi anser att projektets betydelse för organisationen 
har betydelse för hur organisationen ser på kunskapsöverföring då organisationer som enbart 
arbetar genom projekt är helt beroende av att lyckas bra med sina projekt för att få fler 
uppdrag och på så vis behålla sin lönsamhet. Organisationer som däremot arbetar med projekt 
på sidan av sin dagliga verksamhet är inte lika beroende av att projekten lyckas vilket leder 
till att incitamenten för att föra vidare kunskap inte blir lika essentiella.  
 
ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Det finns olika sätt att strukturera en organisation, beroende på organisationens verksamhet 
och dess kontext (Crawford & Di Benedetto, 2006). De två ytterligheterna är den traditionella 
funktionsstrukturen, vilken innebär att personer delas in i olika grupper beroende på den 
funktion de förväntas fylla, och projektstrukturen, vilken delar in grupper bestående av 
specialister från olika funktioner för att öka kreativiteten och möjliggöra en snabbare 
anpassning (Maylor, 2005).  
 
OF Bygg, Heja, Nolia och Racer är rena projektorganisationer. Heja har åtta medarbetare som 
är indelade i team som leds av en projektledare som är kundansvarig och fattar de strategiska 
besluten. Inom organisationen finns även två samarbetspartners bestående av ett säljföretag 
samt ett företag som skall utveckla och höja den kreativa nivån. Racer är ett litet företag med 
totalt åtta anställda varav tre är delägare i företaget. Två av dessa anställda är projektledare 
varav Widing är den som ansvarar för de strategiska frågorna och kontakten med kunden 
medan den andra projektledaren ansvarar för själva produktionsdelen. Nolia ägs av Umeå och 
Piteå Kommun och har personal i Sundsvall, Piteå och Umeå. Det finns totalt sju 
projektledare som i sin projektgrupp har säljare, ekonomiansvarig, programansvarig och en 
projektassistent. OF Bygg är en väldigt platt organisation bestående av ungefär 100 anställda. 
På varje projekt som drivs har projektchefen hjälp av en platschef. Det finns ett antal 
stödfunktioner som varje projekt kan ta hjälp utav, dessa funktioner består av ekonomi- och 
personalavdelningar samt en kalkylchef.   
 
Umeå Kommun och Universitetsservice är organiserade enligt den traditionella 
funktionsstrukturen. Förutom enhetschefen Olofsson består Universitetsservice ledning utav 
ett antal områdeschefer och arbetsledare. Umeå Kommun är uppdelad i ett antal olika 
förvaltningar där alla förvaltningar har sina egna budgetar. 
 
Vägverket Region Norr är även de en ren projektorganisation där de 18 projektledarna på 
avdelningen vägbyggnad är uppdelade i mindre funktionsgrupper bestående av fyra till sju 
projektledare som leds av en funktionsledare. 

Analys av organisationsstruktur 

Vi anser att detta är ännu ett tecken på vikten av projekt i de olika organisationerna. Eftersom 
både Umeå Kommun och Universitetsservice arbetar med att förvalta en serviceverksamhet 
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som skall fungera och serva många människor behöver de många olika funktioner för att 
kunna lösa allt. Då den huvudsakliga verksamheten går ut på att driva projekt i de andra 
organisationerna passar projektformen bäst. Oftast är dessa organisationer mycket mindre 
vilket visade sig i vår empiriska studie och gör det naturligt för dem att inte var indelade i 
funktioner då de arbetar tvärfunktionellt största delen av tiden.  
 
PROJECT GOVERNANCE  
Project Governance innebär i praktiken att organisationen skall sträva efter att tillgodose sina 
intressenters krav och förväntningar (Johnson et al, 2006). Av denna anledning skall det 
finnas mål för vilka projekt organisationen bör ta sig an (Stawicki & Müller, 2007). Stawicki 
och Müller menar att Governance även bör inkludera Project Management eftersom många 
organisationer driver fler än ett projekt samtidigt. Det är en utmaning att driva projekt på detta 
vis då projekten konkurrerar med varandra om resurser och uppmärksamhet, vilket ökar 
behovet av samverkan mellan projekten. (Sebestyén, 2005) En projektportfölj används av 
organisationer som begränsas på grund av att de delar resurser för att kunna allokera 
resurserna och prioritera projekt (Stawicki & Müller, 2007). 
 
Heja, Racer, Nolia och OF Bygg poängterar vikten av att kunna tillgodose kundens behov och 
förväntningar i projektet. De använder sig utav rutiner och kontroll för att se över resurserna 
samt få en uppfattning om liknande projekt är av intresse för organisationerna att driva i 
framtiden. Widing menar att Racer stämmer av timrapportering och offerter för att se hur 
mycket det egentligen har kostat och om liknande projekt därmed kan vara intressanta i 
framtiden. Heja och OF Bygg arbetar på liknande sätt med uppföljning av kostnader och 
resultat för att skapa sig en bra bild av vilken sorts projekt de skall driva. På Nolia gör de 
ständigt omvärldsanalyser för att få en bra uppfattning om trender och intressenternas 
förväntningar vilket kan göra deras mässor bättre. Inom dessa organisationer begränsar 
resurstillgängligheten hur många projekt de kan ta sig an. Heja har uppföljning av resurserna 
varje vecka för att få kontroll och se till att ingen medarbetar arbetar för mycket övertid. 
Fredriksson menar att det på OF Bygg är viktigt att få rätt person på rätt plats eftersom en 
oerfaren platschef oftast behöver mer styrning än de mer rutinerade platscheferna.  
 
Som enhetschef för Universitetsservice har Olofsson, som tidigare nämnt, ett antal 
områdeschefer och arbetsledare till sin hjälp för att driva projekt inom de 53 självstyrande 
grupperna som tillhör organisationen. Universitetsservice driver organisationsprojekt som 
gäller hela organisationen men eftersom det handlar om att ständigt förbättra organisationen 
har de inte riktigt någon projektportfölj i dess rätt bemärkelse. Umeå Kommun driver en 
mängd olika projekt men det finns sällan någon egentlig samverkan mellan projekten då de 
utförs i olika förvaltningar som arbetar utifrån olika budgetar och resurser. Dock tilldelas de 
olika förvaltningarna en viss summa pengar, som varierar beroende på förvaltning från Umeå 
Kommun. För att kunna kontrollera och följa upp projekten som innefattar flera olika 
förvaltningar inom Umeå Kommun tillsätts en styrgrupp bestående av chefer eller 
specialister. 
 
På Vägverket Region Norr finns det en funktionsledare som fördelar projekten mellan 
projektledarna i funktionsgruppen och ser även till att ingen har för många projekt på sitt 
bord. Wallströms funktionsgrupp började vintern 2007 att ha möten varje måndag för att gå 
igenom projekten. Wallström menar att Vägverket Region Norr självklart påverkas av 
huruvida det finns resurser i form av projektledare att tillgå, men då det gäller själva 
projektgruppen går det alltid att ta in ytterligare entreprenörer för att driva projektet. 
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Analys av Project Governance 
Alla respondenterna arbetar i multiprojektmiljö och de flesta använder sig på olika sätt, 
medvetet eller omedvetet, av en projektportfölj för att hantera de olika projekten. I Heja, 
Racer, Nolia och OF Bygg är det tydligt att de utvärderar sin verksamhet för att se om 
liknande projekt är intressanta inför framtiden vilket vi anser har sitt ursprung i att deras 
inkomster finns i projekten och att dessa organisationer därför inte har råd att ”kasta bort” sin 
tid på för dem dåliga projekt. Av samma anledning är det för dessa organisationer viktigt att 
kunna tillgodose kundens behov genom projektet och på så vis kunna få ytterligare uppdrag 
av kunden. Nolia skiljer sig lite från de andra i denna aspekt då deras projekt börjar om varje 
år och att de därför arbetar mycket med hur de kan förbättra nästa års mässa samt hitta former 
och trender som leder till nya branschmässor. Universitetsservice och Umeå Kommun är inte 
lika beroende av att se huruvida de skall driva liknande projekt i framtiden då deras projekt 
till stor del handlar om förbättringsåtgärder. Det är däremot klart att resurstillgången spelar 
stor roll för huruvida ett projekt kan genomföras eller ej. Även Vägverket är till viss del 
beroende av resurstillgången men Wallström menar att de alltid kan ta in ytterligare 
entreprenörer för att kunna driva projektet.  
 
KNOWLEDGE MANAGEMENT 
För att lyckas hantera kunskap måste den kunna kontrolleras samt vara användbar. Ett verktyg 
som hjälper organisationer att säkerställa gemensam kunskap är intranätet. (Kreiner & 
Mauritsen, 2003) Wilson et al, (2007) poängterar vikten av en öppen kultur för att skapa 
förtroende och uppnå en lärandemiljö vilket leder till bättre resultat. Tillgången på kunskap 
och spridningen av detta är inte begränsad till medlemmarna inom det egna nätverket utan kan 
sprida sig utanför nätverket via medlemmar (Brown & Dugiud, 2001). Organisationer kan lära 
sig av andra organisationer genom att nyttja sina nätverk och de får på så vis tillgång till 
annan kunskap (Inkpen & Tsang, 2005).  
 
Alla våra respondenter har personliga nätverk inom organisationerna som de utnyttjar 
frekvent för att få tips och stöd. Nolia, Heja, Racer och OF Bygg menar att de har en väldigt 
öppen kultur, där det enligt Nolia och Heja ständigt pågår ett givande och tagande. Dock 
menar Fredriksson att denna öppenhet finns mellan projektcheferna men tyvärr inte i samma 
utsträckning mellan platscheferna på OF Bygg. Racers kultur är så pass öppen att de tillåts att 
kritisera varandra hejvilt, men självklart med respekt. Att dela med sig av sina erfarenheter är 
självklart för Nolia, Heja, Racer och OF Bygg. Fredriksson menar att det på OF Bygg till och 
med i princip är ett krav att dela med sig för att lyckas på företaget. Fredriksson menar även 
att en projektledare får väldigt mycket kontakter vilket leder till ett stort nätverk. På Nolia 
träffas alla projektledarna från Piteå och Umeå åtminstone varannan månad för att utbyta 
erfarenheter och de besöker även andra mässor för att lära av andra. Heja och Racer 
försöker bygga på lärandet inom deras organisationer genom att uppmuntra sina medarbetare 
att läsa böcker och sprida denna kunskap sinsemellan. Racer har även utbyte med andra 
reklambyråer i andra städer och Widing själv brukar utbyta sina erfarenheter med både sina 
medarbetare samt med bekanta för att få stöd och hjälp. 
 
Även Forsberg och Stiberg beskriver kulturen på Universitetsservice och Umeå Kommun som 
öppen och menar att de ständigt tar hjälp av varandra. Det finns ett externt forum mellan 
kommuner där Umeå Kommun kan ställa frågor och ta del av vad andra kommuner gjort för 
att lösa vissa problem. Forsberg menar att det på Umeå Kommun finns en tro om att alla skall 
lära och ta del av varandra men poängterar att det inte alltid är lätt att verkligen motivera alla 
till att ta del av den kunskap som erbjuds. Olofsson menar att det på Universitetsservice finns 
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en medvetenhet om att hjälp behövs och de delar gärna erfarenheter med varandra inom 
organisationen. De har även utbildningar som alla anställda får gå för att öka sin kompetens. 
Olofsson menar att kulturen har oerhört stor betydelse för hur organisationen som helhet 
presterar och att projektledaren måste skapa och bidra till denna kultur genom att förmedla 
budskapet vidare i organisationen. På Universitetsservice sätter de upp träningsprogram för 
alla anställda då de får lära sig av någon som redan bemästrar elementen av arbetet och på så 
vis sprider de kunskapen till alla.  
 
Enligt Wallström är kulturen på Vägverket Region Norr inte speciellt öppen, då det finns en 
tradition av ensamvargar som inte gärna delar med sig av sin kunskap. Wallström känner själv 
ingen prestige i att ta hjälp av kollegor utan menar att hon till och med blivit uppmanad av sin 
chef att ta hjälp av äldre medarbetare. Wallström menar att de på Vägverket Region Norr har 
möjlighet att gå olika kurser och läsa kurslitteratur. Den kunskapsöverföring som sker är i 
mångt och mycket på egna initiativ av medarbetarna. Dock började Vägverket Region Norr 
att träffas varje måndag för att se hur projekten går samt för att utbyta erfarenheter kring bra 
och dåliga konsulter.  
 
Analys av knowledge management 
Alla respondenterna beskriver att de inte har några som helst problem med att fråga andra 
projektledare eller andra bekanta om hjälp då problem uppstår. Wallström är den enda av våra 
respondenter som inte anser att kulturen är speciellt öppen på organisationen vilket vi menar 
kan bero på att Vägverkets projektledare har en intern konkurrens och därför inte vill dela 
med sig av alla sina erfarenheter. Wallström uppmanas från sin chef att fråga de mer 
rutinerade projektledarna om råd vilket vi anser bygger upp status och maktpositioner inom 
funktionsgruppen. Det blir på detta vis ett slags envägsutbyte där projektledarna rangordnas 
efter antal projekt de drivit och antal år de varit projektledare. Vi menar att detta hämmar 
kreativiteten och uppmuntrar tankebanorna 2information är makt” vilket leder till att individer 
kan välja att ”spara några ess i rockärmen” för att säkerställa sin position inom 
organisationen.   
 
PROJECT MANAGEMENT 
Tidigare lärdomar, experiment och träning är grunden inom Project Management. Utbildning i 
sin tur är grunden för olika verktyg och metoder som en projektledare kan använda sig av. 
(Shenhar & Dvir, 2007) En studie av Müller och Turner (2007) visar att projektledare som är 
utbildade rankas högre vad gäller projektets resultat mycket tack vare att de på ett bra sätt 
lyckas använda resurserna.  
 
Alla våra projektledare med undantag från Fredriksson, Eriksson och Wallström har minst tio 
års erfarenhet av att driva projekt. Alla våra respondenter har läst olika projektlitteratur och 
även gått små projektledarutbildningar för att underhålla deras kunskaper samt även inhämta 
nya. Fredriksson har enbart arbetat som projektchef i fyra år men har lång erfarenhet av att 
arbeta i en projektmiljö vilket gör att han har mycket tidigare lärdomar av projekt och även 
fått praktiskt träning. Han har även en hel del erfarenheter med sig kring ledarskap inom 
idrotten och anser att näringslivet har en hel del att lära av idrotten. På Heja och Racer 
uppmuntras medarbetarna till att läsa inspirerande litteratur för att inhämta ny kunskap. Heja 
och Nolia uppmanar även hela personalstyrkan att gå på utbildningar och seminarium för att 
ständigt arbeta med att förbättras. Widing har förutom sin långa erfarenhet av att driva projekt 
i två olika organisationer även gått utbildningar inom ämnet. Hon anser dock att dessa 
utbildningar inte kunnat ge henne verktyg som är applicerbara på Racer. På Nolia plockar de, 
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vid varje nystart av en mässa, fram utvärderingarna som gjorts med utställare och besökare för 
att genom detta försöka förbättra de aspekter som detta utvärderingsverktyg givit dem. Nolia 
brukar även sätta ihop olika referensgrupper för att få en uppfattning om vad målgruppen är 
intresserad utav.  
 
Forsberg har över tio års erfarenhet som personaldirektör på Umeå Kommun vilket har gett 
henne en lång praktisk erfarenhet av hur projekt drivs på hennes avdelning. Stiberg har 
arbetat på olika förvaltningar inom Umeå Kommun i 31år vilket har gett henne en bra bild av 
hur projekt drivs i olika delar av organisationen. Dock menar Stiberg att det är först de senaste 
tio åren som projektformen börjats använda mer frekvent inom alla förvaltningar. Både 
Stiberg och Forsberg har gått olika projektledarutbildningar som Umeå Kommun erbjuder 
alla sina anställda. Olofsson har arbetat på olika positioner inom Umeå Universitet innan hon 
erbjöds tjänsten som enhetschef för Universitetsservice. Olofsson har inte gått någon 
projektledarutbildning men har läst mycket på egen hand. På Universitetsservice har Olofsson 
fått experimentera fram verktyg som fungerar eftersom det inte fanns något direkt intresse för 
servicedelen inom Universitetet. 
 
Wallström har arbetat som projektledare i tre och ett halvt år men trots denna ringa erfarenhet 
som projektledare ändå samlat på sig en hel del kunskap om organisationen då hon arbetet 
med flera olika saker inom Vägverket Region Norr. Wallström har även hunnit arbeta med 
projektledning på två helt olika sätt inom organisationen då hon i början skulle ta hand om 
själva byggena och idag arbetar med att planera och ta fram bygghandlingar. Wallström har 
ingen direkt utbildning i projektledning men har studerat Väg och Vatten på universitetet 
vilket hon anser passar perfekt ihop med projektledarskapet. Det finns dock inom Vägverket 
möjlighet att gå olika kurser och läsa kursdokumentation som är specifika för alla olika delar 
av verksamheten.  
 
Analys av Project Management 
Det är tydligt att alla våra respondenter besitter stor erfarenhet men på helt olika sätt. Alla 
organisationerna förutom Universitetsservice och OF Bygg erbjuder sina medarbetare 
utbildningar. Att OF Bygg inte erbjuder sina medarbetare någon direkt utbildning har till stor 
del sin grund i att de försöker lära upp sina platschefer och projektledare genom ”learning by 
doing”. De är noga med att ge lite enklare uppdrag till nya, oerfarna platschefer för att dessa 
skall få växa in i rollen som projektledare och kunna lyckas redan från början. 
Universitetsservice avsaknad av utbildning beror även den på stor del av samma anledning. 
Olofsson menar att medarbetarna lär utav varandra genom ett träningsprogram som sätts upp 
för varje individ. Att Widings erfarenhet av projektledningsutbildningar inte är speciellt 
positiva anser vi har att göra med det faktum att alla projekt är unika samt att projekt kan vara 
så oerhört olika saker i olika organisationer. Widing har arbetat inom två helt olika 
organisationer och på så vis fått se prov på att alla metoder som fungerar på en organisation 
inte behöver fungera på en annan. Vi har till exempel delat upp våra respondenter i tre olika 
grupper varpå dessa organisationer karaktäriseras av olika faktorer och bedriver helt olika 
sorters projekt som även har olika stor betydelse för själva organisationen. Ingen av våra 
respondenter är utbildade projektledare men de har gått olika mindre utbildningar och har en 
lång praktisk erfarenhet.  
 
KONKURRENS 
Organisationer utsätts oftast för någon form av konkurrenssituation antingen internt eller 
externt och det finns därför ständigt en strävan efter att bli bättre än sina konkurrenter 
(Maylor, 2005). Inom en organisation kan det finnas konkurrens angående resurser eller 
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statuspositioner (Brown & Dugiud, 2001). Eftersom status ibland är förknippat med makt kan 
det finnas anledning att undanhålla information för att behålla sin maktposition (Johnson et al, 
2006). 
 
OF Bygg, Racer och Nolia är utsatta för en konkurrenssituation då de slåss om kunder på 
olika sätt. Heja däremot har ingen konkurrens här uppe i Norrland men de arbetar ständigt 
med att bli bättre på det de gör för att kunna attrahera kunder eftersom kundens okunskap är 
det största hindret för att Heja skall kunna växa. OF Bygg och Racer slåss mot sina 
konkurrenter med att kunna erbjuda kunden den bästa offerten på uppdragen då de måste 
kunna presentera lösningen på kundens problem till ett konkurrensmässigt pris. Fredriksson 
menar även att det bland människor på samma hierarkiska nivå kan uppstå konkurrens för att 
få leda vissa projekt eller få en befordran. Widing poängterar att de trots konkurrensen inte 
tummar på kvalitén i projekten, utan tackar hellre nej till ett projekt eftersom de vill kunna 
känna stolthet över allt de genomför. Olovson menar att de inte enbart konkurrerar med 
liknande mässor utan med alla arrangemang som inträffar samma datum som Nolia eftersom 
det kan leda till att besöksantalet minskar.    
 
Inom Umeå Kommun är förvaltningarna bättre på att ha modeller och arbeta med strukturer 
än själva moderorganisationen. Konkurrensen inom Umeå Kommun är mer intern då de olika 
verksamheterna tävlar med varandra om olika priser och pengar till bland annat 
kompetensutveckling. Universitetsservice konkurrerar indirekt med olika externa 
entreprenörer som gör samma arbete. De konkurrerar även med andra delar av universitetet 
och försöker att höja sin egen status för att bli tilldelade mer resurser samt få bättre 
självkänslor.  
 
Vägverket Region Norr har egentligen inga konkurrenter då de lever i monopol. Eftersom de 
inte kan driva alla projekt samtidigt finns en viss konkurrens mellan projekt. Dock menar 
Wallström att Vägverket Region Norr oftast har möjlighet att plocka in fler resurser för att 
kunna genomföra flera projekt samtidigt.  
 
Analys av konkurrens 
Våra respondenter visar hur olika typer av konkurrens visar sig i den praktiska verkligheten. 
Den klassiska konkurrensen som Racer, Nolia och OF Bygg är utsatta för beror på att flera 
företag slåss om en kund och således även en intäktsmöjlighet. Den interna konkurrensen som 
båda Universitetsservice och Umeå Kommun upplever anser vi grundar sig i det faktum att de 
är funktionsstrukturerade och att projekt därmed inte styrs av samma individer vilket gör att 
människor vill ”slåss” för att få sin idé genomförd. Umeå Kommun kan omöjligt driva alla 
projektidéer som presenteras vilket gör att de måste rangordna och prioritera projekten efter 
hur viktig förändringen är samt vad en förändring skulle leda till. Vi anser att det därmed blir 
en kamp inom organisationen som leder till att människor kanske inte vill dela med sig av 
sina erfarenheter till någon annan förvaltning än sin egen. Vägverket Region Norr plockar in 
fler resurser om det krävs för att bedriva projekten. Trots detta anser vi att det måste finnas en 
viss rangordning där projekt som inte är akuta planeras in i framtiden istället för att startas 
direkt.  
TIDIGARE & KOMMANDE PROJEKT 
Det är viktigt att utvärdera genomförda projekt för att dra lärdomar och vidta åtgärder inför 
framtiden. Dessa åtgärder bidrar till att organisationen inte behöver upprepa samma misstag 
igen. (Sebestyén, 2005) Utvärderingen kan även visa på skillnader mellan förväntningar, 
verkställande och resultat vilket kan leda till nya insikter och nya sätt att lösa problem 
(Lundin & Söderholm, 1995). 
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OF Bygg, Heja, Racer och Nolia utvärderar alltid sina projekt men på olika sätt. 
Utvärderingarna används för att kunna förbättra saker inför framtida projekt och därmed även 
kunna pressa ner kostnader. Sedan ett år tillbaka har OF Bygg börjat dokumentera 
uppföljningarna av alla större projekt i en databank. Nolia gör utvärderingar med utställare 
och besökare efter mässorna för att ta del av deras åsikter och kunna gå igenom dessa vid 
starten av nästa projekt. På så vis kan de i början av projektet se vad de skall förbättra för att 
utvecklas och göra en bättre mässa. Widing menar att Racer gör interna uppföljningar av hur 
resursallokeringen sett ut på varje projekt. Widing skulle dock önska att det var mer 
uppföljning av själva projektets resultat men eftersom det kostar pengar är det inte många 
kunder som ser nyttan i en uppföljning. Heja samlar hela personalstyrkan två gånger i 
månaden för att gå igenom alla projekt och göra uppföljningar på dessa samt diskutera för 
personalen gemensamma frågor.  
 
Det finns egentligen inget klart samband mellan projekten inom Umeå Kommun och 
Universitetsservice, eftersom många av projekten är förbättringsåtgärder vilket gör det svårt 
att ta lärdom inför framtiden. Universitetsservice arbetar med att få alla att arbeta mot 
samma mål och utvärderar sina projekt för att kunna se vad som kan förbättras. På Umeå 
Kommun sker ingen egentlig uppföljning men om projektet är lyckat, upphävs det och tas in 
i den dagliga verksamheten.    
 
På Vägverket Region Norr träffas de under hösten för att gå igenom och följa upp alla 
beläggningsarbeten som skett under sommaren. Dock saknas denna typ av uppföljning på 
andra projekt som löper under andra tidsfriselser. Wallströms funktionsgrupp har dock börjat 
träffas för att gå igenom både positiva och negativa saker som händer i arbetet, till exempel 
vilka konsulter som är bra eller problemetiskt att arbeta med. 
 
Analys av tidigare och kommande projekt 
Vi anser att tidigare och kommande projekt kan vara en stor tillgång för att lyckas bättre i 
projekt. Det är tydligt att projektorganisationerna har mer konkreta ramar och former för hur 
uppföljning av projekt skall gå till. I Umeå Kommun, Universitetsservice och Vägverket är 
uppföljning inte lika självklar. Detta anser vi bero på att dessa organisationer bedriver 
förbättringsprojekt och att de därför implementerar projektet i verksamheten och upphäver 
projektet. Vägverket Region Norrs avsaknad av uppföljning på andra projekt än 
beläggningsarbeten anser vi är förvånande, då de i säkerligen kommer att utsättas för liknande 
projekt i framtiden. Detta förklarar vi med den avsaknad av konkurrens som Vägverket har 
vilket gör att de inte känner samma press att utvecklas och ständigt bli bättre som Heja, Racer, 
Nolia och OF Bygg gör.  
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INDIVIDUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
PROJEKTLEDAREN 
Uthållig, tolerant, målinriktad samt bra på att kommunicera, är faktorer som karakteriserar en 
bra projektledare (Dahlin, 2006). En projektledare skall även se förändring som något positivt 
samt ha förmågan att våga fatta beslut, kunna lära av både med- och motgång (Dahlin, 2006) 
samt sätta samman ett välfungerande projektteam (Björkman, 2004). Det är viktigt att en 
projektledare är initiativrik och arbetar för att förutse framtida problem eftersom tiden alltid är 
bristfällig i ett projekt (Maylor, 2005). 
 
Empirin visar på en initiativförmåga hos alla våra respondenter, eftersom samtliga frågar 
andra om hjälp vid behov. Olovson, Fredriksson, Eriksson och Widing har alla en drivkraft att 
känna att de har åstadkommit något och få vara med genom hela projektet. Fredriksson, 
Olovson och Widing menar att det var själva uppgiften och viljan att prova nya saker som 
gjorde att de blev projektledare. Eriksson ser projektledarskapet som, ett förtroende som han 
fått från kunden att lösa ett behov/problem inom vissa ramar och förutsättningar samt som en 
möjlighet att lära sig att delegera. Olovson menar att projektledning innebär att han ständigt 
måste tänka på och arbeta med förändringar vilket är både roligt och inspirerande. 
Fredrikson menar att han får utlopp för sin framåtsträvan och att det aldrig blir tråkigt 
eftersom det dyker upp nya intressanta uppdrag hela tiden. Widing är inte speciellt förtjust i 
att förvalta saker eftersom hon då inte ser något resultat av sitt arbete. Widing menar att: – 
”Projektledarens roll är att skapa förutsättningar för hela projektgruppen” Olovson menar 
att varje individ måste ta egna initiativ och fråga sig fram för att få veta. Olovson tycker att 
det är viktigt att ta med sig alla erfarenheter och föra dessa vidare trots att saker har gått dåligt 
men självklart finns det saker som Olovson inte skulle delge en konkurrent. Eriksson 
framhåller vikten av att Hejas kunder blir bemötta på samma sätt oavsett vilken projektledare 
det är, varpå rutiner och modeller är extra viktigt. Eriksson menar att det samtidigt inte är bra 
att styra projekten alltför mycket genom gamla erfarenheter då detta kan hämma den 
kreativitet och initiativförmåga som individen besitter. 
 
Olofsson, Forsberg och Stiberg har en liten annan syn på vad som driver en projektledare trots 
att även de gillar utmaningar. De lyfter fram uppgiftens karaktär och huruvida en individ har 
tid att ta sig an projektet.  Forsberg menar att det alltid är roligt att bli tillfrågad att driva ett 
projekt då detta tyder på ett förtroende från beställaren. Vad som fäller avgörandet för om en 
individ tar sig an uppdraget menar Stiberg och Forsberg är tidsaspekten då individen måste 
känna att denne hinner med både sitt vanliga arbete och projektet. Olofsson gillar utmaningar 
och när det händer saker och ting vilket var den största anledningen till att hon tackade ja till 
erbjudandet om att bli enhetschef för Universitetsservice. Hon menar att hon som 
projektledare har möjlighet att se samt att arbeta med olika verktyg för att för att hjälpa 
individer att växa i takt med uppgiften.  
 
Wallström blev projektledare eftersom hon då får möjlighet att göra lite av varje samt att 
projektledarskapat passar den utbildning inom Väg och Vatten som Wallström studerat på 
universitetet. Wallström menar även att projektledningen ger henne möjlighet att planera sin 
egen tid samt hoppa mellan olika projekt eftersom hon driver många projekt samtidigt. 
Wallström har tagit initiativ till att både inhämta kunskap för egen del samt sprida sin egen 
kunskap till de övriga projektledarna inom Vägverket Region Norr 
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Analys av projektledaren 

Att Olofsson, Forsberg och Stiberg har en annan syn på projektledning kan förklaras genom 
att de driver projekt samtidigt som projektledaren skall sköta sitt ”vanliga jobb”. Vi anser att 
det är viktigare att projektledaren är driven och framåtsträvande i organisationer som är 
utsatta för konkurrens eftersom projektet är själva inkomsten för organisationen. Alla 
respondenter gillar utmaningar vilket är ett krav för att kunna se positivt på förändringar. 
Trots att deras målmedvetenhet inte nämndes under intervjuerna fick vi en stark uppfattning 
av att alla respondenterna har en stark vilja att prestera och lyckas vilket tyder på att de är 
väldigt målinriktade. Vi anser att en viktig del av att vara projektledare är att kunna ta egna 
initiativ till att samla in kunskap om detta saknas. Att fråga andra om hjälp angående saker 
som projektledaren själv inte besitter kunskap kring tar kortare tid än att själv söka reda på 
kunskapen och är därför mycket mer tidseffektivt.  
 
PROJEKTTEAMET  
Projektledaren har till uppgift att sätta samman ett team med olika kompetenser som är 
relevanta för att lösa ett specifikt problem (Reich, 2007). Genom att anpassa 
sammansättningen av gruppmedlemmarna beroende på uppdragets karaktär kan 
organisationen uppnå en högre grad av kreativitet i projektet (Björkman, 2004). En nackdel 
med att ändra projektgruppens sammansättning kan dock vara att kunskap hos en individ går 
förlorad då denne lämnar gruppen (Wilson et al, 2007).  
 
Hos alla våra respondenter ändras projektteamets sammansättning från projekt till projekt i 
olika stor omfattning. Hos de mindre organisationerna såsom Heja, Racer och Nolia är oftast 
människorna inom organisationen vana vid att arbeta tillsammans eftersom personalstyrkan är 
begränsad. Det sker dock ändå vissa små förändringar inom projektteamet beroende på själva 
uppgiften. I Heja, Racer och Nolia arbetar de i flera olika projekt samtidigt och även i olika 
projektteam vilket gör att förändringarna i projektteamet är ytterst små. Heja har samma 
projektledare för vissa typer av projekt men kan utöka och förändra sitt projektteam genom 
att låna en medarbetare med speciell kompetens av de andra projektledarna. Nolias 
projektgrupper är i stort sett intakta år efter år, dock kan vissa mindre funktioner bytas ut som 
till exempel en säljare. Widing menar att maktbalansen förskjuts till projektteamet inom ett 
projekt vilket gör att projektledaren bör coacha gruppen istället för att tala om vad varje 
person skall göra. Projektteamet inom Racer utgår ifrån mallar och briefar som beskriver 
projektets ramar. På Racer är det ingen som sitter inne med sin åsikt då alla tycker till om 
detaljerna i projektet.  
 
På Universitetsservice drivs förändringsarbetet på ledning av Olofsson, tillsammans med den 
del av organisationen som kommer att påverkas av förändringsarbetet, vilket gör att varje 
projekt innehåller ett nytt projektteam som skall förvalta förändringen när den införts i den 
dagliga verksamheten.  
 
Vägverket Region Norr skiljer sig från de övriga organisationerna då de anställer 
entreprenörer för att utföra projekten, vilket leder till att de har lite eller ingen påverkan på 
hur själva projektteamet sätts ihop. 
 
Analys av projektteamet 
I de små organisationerna Heja, Racer och Nolia är det inte konstigt att projektteamet inte 
förändras speciellt mycket från projekt till projekt eftersom det inte finns så många resurser 
att tillgå. Eftersom OF Bygg har över 100 anställda anser vi att det är oundvikligt att inte byta 
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ut projektteamet och anpassa dessa efter projektets karaktär, då vissa kan vara specialister på 
tegel och andra på trä. På Universitetsservice och Umeå Kommun är det ett måste att byta ut 
projektteamet beroende på vilken förvaltning projektet drivs inom. Vi anser att det viktigaste i 
dessa förändringsprojekt är att projektteamet mestadels består utav de personer som skall 
hantera projektet när det plockats in i den dagliga verksamheten. Då Vägverket Region Norr 
anställer entreprenörer till vägbyggen ligger det på entreprenörens bord att sätta ihop ett 
projektteam som besitter den för projektet rätta kompetensen. Risken för att kunskap går 
förlorad är som störst i Vägverket då kunskapen kring själva bygget inte finns inom den egna 
organisationen utan hos entreprenören och dess projektteam. I Heja, Racer och Nolia är risken 
att förlora information betydligt mindre då de flesta anställda är engagerade i samma eller 
liknande projekt.   
 
KOMPETENS  
Kompetens består bland annat av kunskap och erfarenheter från tidigare projekt (Crawford, 
2005). Maylor (2005) menar att kunskap kan bestå av verktyg och metoder som erfars genom 
utbildning av projektledare och projektmedarbetare.  
 
Alla våra respondenter med undantag från Eriksson, Wallström och Fredriksson har som vi 
tidigare nämnt över tio års erfarenhet som projektledare. Fredriksson har arbetat som 
projektledare i enbart fyra år men har 18 års erfarenhet av att arbeta i projekt inom OF Bygg 
vilket ger honom stor erfarenhet av hur projektarbete fungerar inom organisationen. Widing 
är den enda av våra respondenter som arbetat som projektledare i två helt olika 
organisationer och hon menar att det inte finns några generella verktyg och modeller som 
fungerade på alla sorters företag. Widing menar att de viktigaste erfarenheterna hon tar med 
sig in i ett projekt är från liknande projekt samt erfarenheter kring att arbeta med själva 
kunden eftersom vissa kunder är modigare och trendigare än andra vilket påverkar hur 
projektet blir. Fredriksson menar att han tar med sig alla erfarenheter in i projekt samt 
vetskapen om vem som är platschef och vilken sorts stöd denne behöver beroende på dels 
projektets karaktär men även hur stor erfarenhet och rutin platschefen har.  
 
Stiberg har arbetat på olika positioner inom Umeå Kommun i 31 år vilket ger henne en bred 
kunskap kring Umeå Kommuns projekt och en förståelse kring olikheterna mellan 
förvaltningarna. Forsberg har arbetat som personaldirektör i över tio år vilket ger henne en 
djup kunskap kring hur projekt fungerar på hennes avdelning.  
 
Wallström har arbetat som projektledare i totalt tre och ett halvt. Tack vare att Wallström har 
arbetat som projektledare inom två helt olika arbetsområden inom Vägverket Region Norr, 
har hon fått två helt olika perspektiv på projektledning inom den egna organisationen.  
 

Analys av kompetens 
Widing är den enda av våra respondenter som arbetat som projektledare i två helt olika 
organisationer vilket gör att hon har bred kunskap om de olika aspekterna kring 
projektledning. Vi menar att denna erfarenhet gör att Widing inser hur pass olika projekt är 
och att de därför måste styras på olika sätt. Den långa erfarenheten som Stiberg och 
Fredriksson har inom organisationen gör att de trots den korta tiden som projektledare ändå 
besitter erfarenheter som är väsentliga för deras projektledarskap. Kompetensen hos en 
individ går inte att härleda och jämföra genom den gruppering vi gjort av organisationerna. 
De enskilda egenskaperna påverkar i allra högsta grad hur bra kunskapsöverföringen kan vara, 
oavsett vilken typ av organisation projektledaren kommer ifrån. Vad som dock är tydligt är att 
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de har kort projektledarerfarenhet men istället besitter lång erfarenheter från annat arbete 
inom organisationen som ger dem erfarenhet av de projekt som organisationen har drivit.   
 
INDIVIDENS BEHOV 
En individs val att samarbeta för att uppnå gruppens mål grundar sig oftast i individens olika 
behov (Pratt, 2001). Trots att det är lättare att få individer att samarbeta på kort sikt än på lång 
sikt (Tyler, 2001), finns det en risk att en individ inte gör mer än nödvändigt om samarbetet 
grundar sig på kortsiktiga belöningar såsom lön varje månad (Pratt, 2001). För att få det 
långsiktiga samarbetet att fungera måste fler behov än belöning i form av lön tillfredställas 
(Pratt, 2001). Inom en organisation finns det enskilda individer med olika status vilket ibland 
kan leda till samarbetssvårigheter (Tyler, 2001), då status ofta ses som en maktindikator 
(Johnson et al, 2006). Medlemmar i en organisation med lägre status kan antingen vägra att 
erkänna sin lägre status eller försöka ta sig in i en högstatusgrupp (Terry, 2001).  
 
De flesta av våra respondenter menar att det finns en vilja att utvecklas inom projekten samt 
att lära av varandra. Eriksson får sin drivkraft för att utvecklas genom det förtroende som 
kunden ger projektledaren. För att medarbetarna skall trivas på Heja samt lära känna varandra 
och för att det skall vara god stämning på kontoret budgeterar Heja både tid och pengar för att 
hitta på saker tillsammans. Eriksson menar även att det finns en önskan från hela personalen 
att lära av varandra då alla besitter olika kunskaper och erfarenheter varpå en individ 
därigenom kan utvecklas. På OF Bygg avgörs en individs framtid av dennes prestationer 
vilket gör det möjligt att göra karriär inom företaget. På Racer är det viktigt att alla är nöjda 
med slutresultatet för projektet och kan känna sig stolta. Olovson menar att de på Nolia aldrig 
nöjer sig med ett resultat utan att teamet alltid vill utvecklas och göra nästa mässa ännu bättre.  
Widing är numera delägare i Racer och ser inte status som ett problem i sin nuvarande 
organisation men menar att det hade stor betydelse i den organisation hon arbetade i förut. 
Widing menar att: ”Det finns en tro inom den gamla sortens organisationer, att den som har 
information har makt. Chefer inom sådana företag sitter oftast inne med mest information.” 
Fredriksson nämner även han status genom maktposition och menar att statusen kan påverka 
samarbetet mellan olika individer. Fredriksson menar att konkurrensen mellan människor på 
samma hierarkiska nivå kan leda till att människor ”sparar några ess i rockärmen”.  
 
Forsberg framhåller att det i grunden på Umeå Kommun finns ett genuint professionellt 
intresse av att både utveckla sig själv och sin profession vilket ger medarbetarna en extra 
drivkraft. På Umeå Kommun är det inte kunden, utan beställaren som tillfrågar en individ 
huruvida denne kan tänka sig att ta sig an projektet vilket gör att den tillfrågade känner sig 
viktig och behövd. Då Umeå Kommun är en offentlig verksamhet anser Stiberg och Forsberg 
att det inte finns någon anledning för någon att sitta inne med information eftersom allt som är 
skrivet är offentliga handlingar. På Universitetsservice har Olofsson för att höja statusen på 
serviceyrket samt för att inspirera medarbetarna, arbetat mycket med att få upp självkänslan 
bland medarbetarna. Olofsson menar att de anställda håller sina huvuden högre idag och 
kämpar för att få högre status inom organisationen. Olofsson är övertygad om att viljan att 
dela med sig av sina erfarenheter har mycket med kulturen att göra, det vill säga hur 
självklart det är inom organisationen att de arbetar mot samma mål men framhåller även hon 
att vissa väljer att sitta inne med information eftersom de tror att detta ger dem makt.  
  
Wallström har en vilja att utvecklas och vill inte bara göra sitt jobb utan även lära sig av sina 
kollegor för att utvecklas som projektledare. Hennes chef har uttryckligen uppmanat 
Wallström till att ta hjälp av och söka råd hos de mer erfarna projektledarna. Wallström menar 
att detta är en slags status via maktposition och att status har betydelse för hur människorna 



Backe & Nilsson 
 

 
62 

 

inom Vägverket Region Norr samarbetar med varandra. ”Det har varit lite av en tradition att 
projektledarna är ensamvargar som inte vill dela med sig” menar Wallström 
 
Analys av individens behov 
Viljan att utvecklas är ett behov som gör sig påmind hos alla våra respondenter. Vi anser att 
denna vilja är en av de grundläggande anledningarna till att våra respondenter sökt sig till 
projektledarskapet. Inom Heja, Nolia, Racer och OF Bygg är det viktigt att teamet delar med 
sig och lär av varandra för att både organisationerna och individerna skall utvecklas. Inom 
Umeå Kommun och Universitetsservice finns det behov av att synas och att utveckla sin 
profession för att på så vis få högre status inom de olika organisationerna. På Vägverket 
Region Norr är det tydligt att de äldre och mer erfarna projektledarna har accepterade 
maktpositioner då till och med cheferna uppmanar de mindre erfarna projektledarna att fråga 
dessa projektledare om råd.  Utbytet av kunskap och erfarenheter går då bara en väg vilket vi 
anser kan leda till att de mer erfarna projektledarna inte ser vikten av att föra över kunskap då 
de själva inte ”tjänar på det”. Även Fredriksson har beskrivit risken för att platscheferna inom 
OF Bygg inte delger alla sina erfarenheter då de konkurrerar om att få nya projekt och lite mer 
avancerade projekt. Vi menar därför att konkurrensen mellan individer i en organisation är 
negativ om status blandas in som en faktor och därmed påverkar överföringen av erfarenheter.  
 

STYRMEDEL  
TID  
Det är tidskrävande att skapa förutsättningar för lärande i en projektorganisation eftersom 
tiden för själva genomförandet av projektet inte tar hänsyn till detta (Reich, 2007).  
 
Heja, Racer, Nolia och OF Bygg avsätter alla tid för att samla ihop teamet eller projektledarna 
och på så vis göra uppföljningar och lära av varandra. På Heja budgeteras både tid och pengar 
för att hitta på saker gemensamt för att på så vis lära känna varandra. Två gånger i månaden 
träffas personalstyrkan för ett informationsmöte där de går igenom hur alla projekt ligger till 
och diskuterar frågor som personalen anser är viktiga för stunden. Eriksson menar att tiden är 
den största faktorn som påverkar kunskapsöverföring då det inte alltid finns planerad tid för 
att göra det ordentligt. Eriksson anser att det därför bör planeras in tid för utvärderingen i 
själva projektet då det annars finns risk för att det inte blir av då nya projekt startar direkt.  OF 
Bygg avsätter tid till att samla projektledarna för att gå igenom bra och dåliga exempel. 
Widing menar det är oftast inte är möjligt att be kunden om ytterligare tid, eller få kunden att 
vill genomföra uppföljningar av projektet då detta är väldigt kostsamt för kunden. Racer 
lägger därför en intern uppföljning av alla projekt efter avslutade projekt för att skapa tid för 
lärande. Dock kostar den interna uppföljningen Racer eftersom tiden är den faktor som de kan 
fakturera kunderna och att all tid som ej läggs på projekt därmed enbart är en stor kostnad. 
Nolia avsätter tid varje månad för att samla alla projektledare från Piteå och Umeå för att lära 
av varandra. Nolia har även morgonmöten i Umeå varje måndag för att göra uppföljningar av 
varje projekt. Olovson påtalar även att missarna med kunskapsöverföring oftast beror på just 
tidsbrist då de ständigt lever efter tidspress och därmed inte alltid har tid att föra över viktig 
kunskap.  
 
På Universitetsservice och Umeå Kommun sker utvärderingarna inte lika tydligt eller i samma 
utsträckning. Forsberg och Stiberg menar att de i sina projektmallar inte tar upp aspekten 
kunskapsöverföring vilket gör att det inte avsätts någon tid inom projektet för att utföra någon 
slags utvärdering förutom ett konstaterande huruvida projektet varit lyckat eller ej.  Olofsson 
avsätter tid varannan vecka till ledningsmöte för att gå igenom allt som sker inom 
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organisationen. Mellan dessa möten träffar Olofsson även alla områdeschefer och 
arbetsledare.  
 
Vägverket Region Norr avsätter tid en gång varje höst för att gå igenom hur 
beläggningsarbeten som pågått under sommaren har gått. Wallström menar att tiden är en 
negativ aspekt för projekten då projektet kan försenas på grund av faktorer som hon som 
projektledare inte kan styra över. I vintras började Wallströms funktionsgrupp att avsätta tid 
varje vecka till att gå igenom positiva och negativa aspekter som händer inom projekten.  
 
Analys av tid 
Våra respondenter avsätter specifik tid för att kunna arbeta med kunskapsöverföring vilket gör 
att vi anser att tidsaspekten är en viktig påverkande faktor för kunskapsöverföring.  
Anledningen till att det skiljer sig mellan olika organisationer, i hur mycket tid de avsätter för 
kunskapsöverföring beror på den konkurrens som organisationerna är utsatta för. Vi menar att 
det i branscher då konkurrensen inte är så stor, det vill säga i Umeå Kommun, 
Universitetsservice och Vägverket Region Norr, inte blir lika viktigt att avsätta tid för att föra 
över kunskap. OF Bygg och Vägverket Region Norr har inte så stor innovativ process på de 
olika projekten, då de flesta projekt är uppbyggda på samma sätt. Detta leder till att 
kunskapsöverföringen inte behöver ske lika frekvent inom dessa organisationer. Inom Umeå 
Kommun har de inte haft en tanke på att avsätta tid för kunskapsöverföring vilket vi tror beror 
på att de flesta projekt som de bedriver plockas in i den dagliga verksamheten om de fått ett 
lyckat resultat. Eftersom personalen inom Umeå Kommun och Universitetsservice har andra 
arbetsuppgifter som grund och arbetar med projekt på sidan av dessa arbetsuppgifter, har de 
förmodligen en del arbete att ta igen då projektet avslutas. Detta leder till att projektteamet tar 
tag i sina ordinarie arbetsuppgifter och direkt glömmer bort projektet. Vägverket Region Norr 
har börjat ta sig tid till uppföljning av projekten men anledningen till att det saknas 
uppföljning av vissa projekt anser vi bero på att Vägverket Region Norr inte är utsatta för 
konkurrens och därmed inte är lika beroende av att förbättra sig på samma sätt som 
organisationer såsom Heja, Racer, Nolia och OF Bygg.  
 
BELÖNING  
Människor behöver bli belönade för deras arbete genom aningen monetära belöningar eller 
mer skräddarsydda lösningar som tilltalar den anställde (Romano, 2003). Det är dock viktigt 
att belöningar sker på en rättvis nivå då människor annars tenderar till att protestera och visa 
missnöje (Kadefors, 2005).  
 
Ingen av våra undersökta organisationer har monetära belöningssystem, men vissa arbetar 
istället med andra belöningssystem. På Racer får medarbetarna kompledigt i fyra timmar om 
de läser för organisationen viktigt litteratur och därefter författar en kort bokrecension som 
övriga medarbetare kan ta del av. Denna belöning är tänkt att inspirera medarbetare till att inta 
ny kunskap och sprida den till de andra inom projektgruppen. Nolia firar varje avslutat projekt 
med presenter för att belöna gruppen för ett väl genomfört arbete.  
 
Umeå Kommun har en tävling vid namnet ”Årets Verksamhet” som syftar till att sporra de 
olika verksamheterna till ständig utveckling. Den vinnande verksamheten inom kommunen 
belönas med pengar till kompetensutveckling för de anställda berättar Forsberg och Stiberg. 
Umeå Kommun utser även ”Månadens goda exempel” och delar ut blommor och diplom, 
samt sätter in en notis i tidningen för att uppmärksamma bra händelser inom organisationen.   
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Analys av belöning 
Eftersom Nolia driver samma projekt år efter år, anser vi att deras belöningssystem med 
blommor, presenter och tårta bidrar till att bibehålla glädjen i att arbeta i projekt som 
återkommer varje år. Umeå Kommun är en offentlig verksamhet vilket gör att de är mer 
kostnadsdrivande än intäktsdrivande. Resursallokering mellan olika förvaltningar blir därmed 
jätteviktig då de har lite pengar att satsa på sina resurser. Vi anser därmed att tävlingen som 
genererar pengar till kompetensutveckling verkligen bör sporrar verksamheter inom Umeå 
Kommun till att utvecklas för att ta del av denna kompetensutveckling. Vi anser att det med 
andra ord egentligen handlar om att satsa pengarna på den förvaltning som visar en vilja att 
bli bättre, det vill säga att satsa pengarna på rätt förvaltning. Racer är enbart åtta anställda och 
arbetar i väldigt många projekt samtidigt vilket gör att det är svårt att avsätta tid till att 
inhämta ny kunskap under arbetstid. Vi anser därmed att deras belöning med kompledigt är 
till stor fördel för organisationen då medarbetaren blir kompenserad om denne samlar in ny 
kunskap även på sin fritid. Vi menar att organisationerna ökar medarbetarnas vilja och 
engagemang för projektet genom att belöna dem på olika sätt. Anledningen till att inte alla 
våra respondenter använder sig av belöningssystem för att få medarbetarna att vilja utvecklas 
kan bero på att några av dem istället satsar på att motivera medarbetarna.  
 
MOTIVATION  
Motivation kan delas in i interna och externa faktorer. De interna är rotade i en individs 
personlighet och kan vara länkade till personliga intressen eller en känsla av att göra något 
bra. Externa faktorer är de indirekta kompensationerna såsom att öka individens egen kunskap 
och färdigheter samt att få visa upp dessa förmågor. (Hars & Qu, 2002)  
 
Heja, Racer och Nolia försöker att på olika sätt motivera sina medarbetare till att utvecklas. 
Hejas personal motiveras genom att de själva får bestämma vilka föreläsningar och 
seminarium de vill gå på samt vilken litteratur som skall köpas in till företaget. Enligt 
Eriksson skall medarbetarna känna att de vill, kan och får påverka. För medarbetarna på 
Racer är resultatet den främsta motivationsfaktorn vilket gör det oerhört viktigt att personalen 
känner stolthet över vad de presterat. Av denna anledning tackar Racer ibland nej till uppdrag 
som inte har de rätta förutsättningarna. Nolia börjar varje nytt projekt med att äta tårta för att 
höja motivationen hos personalen inför projektets start. Nolia har även ett system för att 
motivera personalen till träning på fritiden och på så vis förbättra deras hälsa. Systemet går 
ut på att personalen samlar poäng som sedan kan bytas mot olika små presenter vid olika 
poängnivåer. Olovsson menar att projektteamet nästan blir som en familj och att 
personkemier därför spelar en stor roll. Konflikter mellan olika personer kan vara väldigt 
jobbiga för hela projektteamet och påverka projektet negativt varpå Nolia försöker göra roliga 
saker tillsammans för att öka sammanhållningen och på så vis även höja motivationen till att 
dela med sig av sina erfarenheter.   
 
Universitetsservice och Umeå Kommun försöker även de att motivera sina medarbetare 
genom att synliggöra bra prestationer och få medarbetarna att känna sig mer delaktiga. 
Umeå kommun skriver om bra prestationer i tidningen för att motivera andra förvaltningar att 
prestera bättre medan Universitetsservice arbetar med gruppuppgifter varav resultatet hängs 
upp på väggen för att synliggöras.  
 
Analys av motivation 
För Racer, Nolia och Heja är det viktigt att motivera medarbetarna och att skapa en 
teamkänsla, då dessa arbetar tätt tillsammans i många olika projekt samtidigt. Inom dessa 
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organisationer är det viktigt att öka sammanhållningen i teamet samt få dem att känna stolthet 
över vad de presterat. På Universitetsservice och Umeå Kommun handlar motivationen 
istället om att synliggöra förvaltningar som gjort något bra och på så vis motivera andra 
förvaltningar. Dessa skillnader är ett tecken på att projektgrupperna och projektformen är 
viktigare i de organisationer som arbetar enbart i projektform då dessa team inte byts ut i 
samma utsträckning som inom Universitetsservice och Umeå Kommun, där de försöker 
motivera olika förvaltningar till att ta egna initiativ och driva olika projekt. Nolia, Racer och 
Umeå Kommun arbetar alla med både belöningssystem och motivationssystem för att få deras 
medarbetare att verkligen känna sig uppskattade och viktiga för projektets framgång. Det 
finns en rad olika belöningar och motivationsfaktorer som inte behöver kosta organisationen 
en förmögenhet varav vi anser att en organisation med enkla medel kan få projektteamet att 
verkligen prestera sitt yttersta i projektet. OF Bygg och Vägverket Region Norr använder sig 
varken av belöning eller motivationssystem vilket kan förklara varför vissa medarbetare inom 
dessa organisationer väljer att behålla en del ess i rockärmen. Vi anser att både motivation och 
belöningar kan påverka en individ otroligt mycket eftersom vi alla kan behöva lite 
uppmuntran lite då och då för att inse vårt eget värde och att våra prestationer faktiskt spelar 
en avgörande roll för hur projektet kommer att sluta.  
 
KOMMUNIKATION  
För att öka sannolikheten för att få kommunikationen att fungera på ett bra sätt är det en 
fördel att använda både skrift och personliga träffar. Sändare och mottagare bär båda ansvar 
för att kommunikationen skall lyckas. (Bloisi et al, 2007)  
 
Alla våra respondenter använder sig av personliga träffar och möten för att kommunicera 
inom organisationen. På Heja och Racer är det högt i tak och en väldigt öppen 
kommunikation där de med respekt kritiserar varandra inom projektteamen. Eriksson menar 
att det för Heja är viktigt med tydlighet i kommunikationen för att kunskapsöverföring skall 
kunna ske - ”det är aldrig fel på mottagaren utan alltid på sändaren. Det gör det extra viktigt 
att se till att människor förstår när kunskap överförs.” Eriksson menar att detta är bland det 
svåraste med kunskapsöverföring eftersom människor har olika uppfattningar om saker och 
ting. Det gäller därför att få ett kvitto på att en person verkligen förstått den kunskap som 
denne mottagit. Enligt Widing använder Racer sina projektmallar som 
kommunikationsunderlag för att säkerställa att kunden förstå hur Racer arbetar samt för att 
säkerställa att de är överrens. Olovson menar att det är viktigt att ständigt föra en dialog med 
kunderna för att om möjligt kunna förbättra mässorna enligt deras önskemål. Olovson föredrar 
att kommunicera personligen istället för i skrift då han menar att han får ut mer utav en dialog 
än via ord på en skärm. Olovson menar även att det är lättare att förstå varandra vid ett 
personligt möte vilket förutom att öppna upp för dialog även minimerar risken för 
missförstånd. Fredriksson menar att det är en fördel att alla på OF Bygg känner varandra 
eftersom detta underlättar kommunikationen. Fredriksson poängterar att de har regelbundna 
träffar för att ta upp bra och dåliga exempel på projekt, dock är det oftast enklare att föra fram 
bra saker eftersom det ibland kan vara pinsamt att berätta om de misstag som gjorts. 
Fredriksson menar att ett av de största hoten mot ett projekt är om människorna i projektet 
inte kan kommunicera med varandra.  
 
På Umeå Kommun och Universitetsservice är de personliga träffarna allra viktigast. Umeå 
Kommun använder sig mestadels av mun till mun metoden för att kommunicera och dela 
erfarenheter. Olofsson menar att ”Projektledaren måste förstå vikten av att skapa och bidra 
till en öppen kultur där medarbetarna delar sina erfarenheter. Projektledaren måste dessutom 
förmedla budskapet vidare till resten av organisationen.” Allra viktigast är att det ständigt 



Backe & Nilsson 
 

 
66 

 

sker personliga träffar så att medarbetarna får en chans att arbeta tillsammans och lära av 
varandra.  
 
Vägverket Region Norr har inte så frekventa träffar och några inom organisationerna 
behåller även viss information för sig själva då de ser detta som ett maktinstrument. 
Wallström menar att hon på grund av den demokratiska processen måste kommunicera ut vad 
som händer på olika vägar till allmänheten, vilket oftast sker genom annonser i tidningen. På 
Vägverket Region Norr dokumenteras allt, men Wallström menar att: ”Enklast är ju att bara 
prata med personen som haft hand om projektet”. 
 
Analys av kommunikation  
För alla våra respondenter är de personliga mötena allra viktigast för att kommunikationen 
skall fungera. De allra flesta har även frekventa möten för att utbyta kunskaper och 
erfarenheter. Vi anser att projektledaren i allra högsta grad påverkar om kommunikationen 
skall fungera på ett smidigt sätt samt att alla skall vilja dela den öppna kultur som råder. 
Kommunikation genom personliga möten, minskar risken för missförstånd som kan uppstå 
samtidigt som det öppnar upp för diskussioner och förtydligande. Med undantag från 
Wallström anser alla våra respondenter att, som vi tidigare nämnt, deras organisationer har en 
öppen kultur där det är enkelt att fråga någon om hjälp och på så vis utbyta erfarenheter. 
Wallström menar att det även på Vägverket Region Norr tas initiativ för att utbyta 
erfarenheter men att utbytet oftast enbart går åt ett håll, då de mer erfarna projektledarna 
berättar om sina erfarenheter för de mindre erfarna. En kommunikation som enbart går en väg 
anser vi inte vara en öppen kultur och inte heller bidra till att kunskapsöverföring fungerar på 
ett önskvärt sätt, då inte alla får ut något av utbytet. Vi anser att våra respondenter har god 
kommunikation på deras organisationer, bortsett från den envägskommunikationen som sker 
inom Vägverket Region Norr, trots att utbytet sker mer tack vare tillfälligheter och 
initiativtagande än rutiner och metoder.  
 
DOKUMENTATION 
För att kunna nyttja kunskap eller skapa rutiner måste dessa lagras (Wilson et al, 2007). 
Lagret måste även indexeras, filtreras och underhållas för att lätt kunna användas i olika 
projekt (Wilson et al, 2007).  
 
Alla våra respondenter dokumenterar på olika sätt sina projekt och dokumentationen finns 
även tillgänglig för alla medarbetare men i vilken utsträckning dessa dokumentationer 
används skiljer sig mellan organisationerna. Heja, Racer, OF Bygg och Nolia använder sig 
frekvent av dokumentation, som även finns tillgänglig för alla inom projektgruppen, för att ta 
till sig tidigare kunskaper och på så vis bli bättre. Olovson menar att det är viktigt att 
dokumentera allt så att ingen kunskap är sårbar och begränsad till vissa människor. Racer 
har nyligen utökat sin dokumentation för att verkligen säkerställa kunskapen inom 
organisationen. OF Bygg dokumenterar som vi tidigare nämnt med hjälp av checklistor. 
Dessa checklistor går att fylla på med nya saker som dyker upp under projektets gång. Heja 
dokumenterar erfarenheter inte bara från projekten och projektteamet utan även från 
eventpersonalen för att på så vis få en bredare uppfattning av hur projekten verkligen har 
gått. Eftersom dokumentation är en faktor som påverkar kunskapsöverföringen menar 
Eriksson att det är viktigt att få ett slags kvitto på att dokumentationen och åsikterna verkligen 
tagits på allvar av medarbetarna.  
 
Olofsson menar dock att det är viktigt att se till att alla förstår dokumentationen varpå hon 
hellre använder sig av kommunikation istället för dokumentation vilket även Umeå Kommun 
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gör. Eftersom Umeå Kommun är en offentlig verksamhet, dokumenteras och arkiveras allt 
som sker. Dokumentationen är offentliga och därmed har allmänheten rätt att ta del av dem, 
vilket betyder att det inte finns några interna hinder kring vilka papper som tillhör vem. 
Stiberg och Forsberg menar att dokumentationen tar upp alla fakta men inte vilka personer 
som gör vad eftersom de är offentliga handlingar.   
 
Vägverket Region Norr använder sig precis som Universitetsservice, Nolia och Umeå 
Kommun hellre av mun till mun metoden istället för att läsa igenom travar med 
dokumentation. Wallström har på eget initiativ skrivit ihop sina lärdomar från mer 
komplicerade projekt och därefter redovisat detta för sina medarbetare. Allt inom Vägverket 
Region Norr skrivs ner och finns tillgängliga för alla som arbetar för Vägverket. 
 
Analys av dokumentation 
Dokumentation är till synes oerhört viktigt hos alla våra respondenter, trots att den används i 
olika utsträckning beroende på organisation. OF Bygg, Nolia, Heja och Racer använder sig 
frekvent av dokumentationen vilket vi anser beror på att de (förutom Nolia) debiterar 
kunderna efter den tid det tar att genomföra projektet. Forsberg och Stiberg menar att Umeå 
Kommun inte behöver dölja något i sin dokumentation eftersom den är offentlig. Vi anser 
dock att situationen istället bör vara det omvända. Eftersom allmänheten har tillgång till 
dokumentationen blir det mer känsligt att skriva vad eventuella misstag beror på eftersom en 
projektledare inte vill ”svärta ner” sitt eget namn och rykte. Vi anser att dokumentation är en 
väldigt bra sak för att säkerställa att erfarenheter och kunskaper inte går förlorade i en 
organisation på grund av att de är bundna till specifika individer. Dock menar vi att det krävs 
mer än bara dokumentation för att lyckas med kunskapsöverföring. I många organisationer 
blir dokumentationen ibland för omfattande och det blir därför svårt att hitta svaren på de 
problem som uppkommit i ett projekts dokumentation eftersom det skulle ta en oändlighet att 
gå igenom all dokumentation. Vi anser därför att det är viktigt att det finns något slags minne 
eller system för att snabbt kunna erinra vem i organisationen som besitter den kunskap som 
eftersöks.  
 
RESULTATKRITERIER 
Projekt kännetecknas oftast av en konkurrenssituation där fokus ligger på tid, kostnad och 
kvalitet (Horner Reich, 2007).  
 
- ”På Racer utgår vi alltid från kvalitén” och därför tar Racer sig inte an uppdrag som med 
tiden eller kostnaderna kan orsaka att de inte kan producera en kvalitativ lösning. Olovson 
menar att Nolia utgår från tid och kvalitet då de måste vara klara och hålla hög kvalitet vid 
mässdagen för att kunderna skall vilja komma tillbaka. Kostnaderna ser Olovson som oviktiga 
på kortsiktigt men att de självklart spelar en större roll på lång sikt då mässorna inte kan gå 
med förlust i flera år. För Heja och OF Bygg är det viktigaste att hålla vad de lovat gentemot 
kunden samt att kunna leverera bra kvalitet till rätt pris inom rätt tidsplan. 
 
Universitetsservice vision är att de skall leverera rätt kvalitet till rätt pris och i rättan tid för 
att projektet skall anses lyckat. Umeå Kommun menar att ett projekt kan ses som lyckat om 
följande sex punkter är uppfyllda:  
1) Det har varit en tydlig beställare med ett tydligt uppdrag. 
2 En styrgrupp eller uppdragsgivare som är engagerad, intresserad och tar ansvar för 
projektets framåtskridande och överlämnar till projektledare och projektteam. 
3) Att uppdraget finns tydligt kommunicerat i organisationen. 
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4) Att projektledaren har tillräckligt mandat både av styrgrupp och projektgrupp. 
5) Att det finns klara överenskommelser om hur mycket tid som projektmedlemmarna får 
avsätta om dessa samtidigt sköter ordinarie arbete. 
6) Det finns en intresserad mottagare av resultat. 
 
På Vägverket Region Norr utgår de oftast från kvalitet men ibland även från tidsaspekten, 
beroende på uppdragens akuta läge.  
 
Analys av resultatkriterier 
Tid, kostnad och kvalitet är de tre faktorerna som alla våra respondenter förutom Umeå 
Kommun utgår ifrån. Synen på vilken del av dessa tre faktorer som är den allra viktigaste 
varierar mellan de olika organisationerna. Racer och Nolia menar att kvalitén är den absolut 
viktigaste punkten då de annars inte skulle få fler uppdrag, eller få tillbaka kunderna i 
framtiden om deras projekt inte höll hög kvalité. Vi anser att deras val av kvalité som det 
viktigaste resultatkriteriet beror till stor del på att de är innovativa och kreativa organisationer 
som arbetat upp ett varumärke och projektportfölj som det kan vara stolta över. Om de skulle 
sänka sina krav och göra något som inte riktigt håller deras höga kvalitet är risken stor att 
ryktet sprider sig att de inte kan leverera en bra produkt. Widing gav intrycket av att hon 
hellre försöker övertala kunden till att satsa mer pengar eller att göra något mindre omfattande 
för samma budget för att kvalitén skall hålla en hög nivå. Detta anser vi är en mycket fin gest 
av Racer, då de inte bara klipper av kundens tankar genom att säga tvärt nej, utan bollar fram 
andra idéer som kunden kan tänkas nappa på. Fredriksson och Eriksson framhåller vikten av 
att hålla sina löften till kunden. Vi ser detta som att alla aspekterna kommer in i löftet då det 
oftast fastställs en budget, en tidsplan och ungefär vad kunden hade tänkt sig. Heja och OF 
Bygg lägger med andra ord inte in några egna preferenser för vad de anser är kvalitet såsom 
Racer gör. Vägverket har som vi tidigare nämnt, monopol på vägbygget i Sverige vilket gör 
att de kan skjuta upp deadline om inte projektet är akut. Den viktigaste aspekten för 
Vägverket Region Norr är att själva vägen håller hög kvalitet. De andra faktorerna kan 
justeras och är således inte lika viktiga. I de punkter som Umeå Kommun satt för att uppnå ett 
lyckat projekt tolkar vi det som att tydligheten är den viktigaste faktorn. Vi ser därför att 
Umeå Kommun menar att det måste vara tydligt vilka ramar som gäller för projektet. På så vis 
liknar dem det synsätt som Heja och OF Bygg har. Det viktigaste är att hålla sig inom 
ramarna för projektet och på så vis göra alla berörda parter både nöjda och glada.  
 

KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Forskare menar att organisationer som lyckas med kunskapsöverföring är mer framgångsrika 
och produktiva än organisationer som är mindre kapabla till att föra över kunskap från ett 
projekt till ett annat eller från en individ till en annan (Inkpen & Tsang, 2005). 
 
Heja, Nolia, Racer och OF Bygg menar att kunskapsöverföring är oerhört viktigt för att en 
organisation skall kunna utvecklas. Widing ser kunskapsöverföring som att ”Se till att 
kunskapen finns tillgänglig för alla som behöver den så att den inte enbart förekommer i 
huvudet på en person.” Det måste finnas en struktur för kunskapsöverföring för att minimera 
risken för att kunskapen försvinner då en person lämnar ett projekt menar Widing. Ibland 
väljer hon att inte föra över alla oklarheter och frågetecken som kunden har, förrän kunden 
verkligen bestämt sig för något, i syfte att inte hämma projektteamets arbete. Racer tror på en 
total öppenhet på kontoret vilket gör det viktigt att alla samarbetar men ändå tar sitt ansvar i 
projektet. Fredriksson menar att det är svårare att föra med sig kunskap då personalen byts ut, 
men detta ger samtidigt nya influenser och andra erfarenheter som kan vara projektet till gagn. 
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Fredriksson menar även att det kan vara svårt att veta vad som är viktig kunskap att föra 
vidare då människor är på olika nivåer och kanske inte förstår varandra. Vad som är självklart 
och oväsentlig för en individ kan vara källan till framgång hos en annan. För Eriksson är 
kunskapsöverföring oerhört svårt då människor, beroende på deras tidigare erfarenheter har 
olika uppfattningar om saker och ting. Eriksson menar att det därför är extra viktigt att se till 
att människor har förstått det som kommuniceras. Olovson menar att en organisation kan bli 
sårbar om kunskapen är begränsad till vissa människor. Det är viktigt att hela företaget är ett 
team och arbetar för att hjälpa varandra. Olovson menar att det finns en vilja att föra över 
kunskap för att projektet skall bli bättre och för att inte andra projekt inom organisationen 
skall uppleva samma problem.  
 
Stiberg menar att kunskapsöverföring är att kunna ta med sig ett sätt att tänka till en annan 
situation för att implementera det där. Hon menar även att kunskapsöverföring sker både på 
organisationsnivå och på individnivå. Forsberg anser att kunskapsöverföring kan göras mer 
eller mindre sofistikerat men belyser vikten av att inte tro att alla verkligen vill lära sig av 
varandra utan att det ibland är viktigt att motivera sina medarbetare. Av denna anledning är 
ledningens engagemang viktigt för att kunskapsöverföringen skall fungera. - ”Om ledningen 
visar ett intresse för vad som skett och hur det verkligen gått till, då kommer även svaren upp 
till ytan.” Olofsson ser kunskapsöverföring som en slags allkunnighet som arbetats igenom 
med hela personalen. Eftersom människor kan olika saker är det enbart positivt att ta hjälp 
menar Olofsson.  
 
Wallström ser kunskapsöverföring som ett utbyte av historier kring hur projekt går, oavsett 
om det är bra eller dåliga erfarenheter. Wallström menar att det på Vägverket Region Norr 
finns en del ensamvargar som inte gärna delar med sig av sina erfarenheter, vilket leder till att 
det inte finns någon riktig kultur för utbyte inom organisationen.  
 
Analys av kunskapsöverföring 
Det är tydligt att det finns en mer genomarbetat struktur för kunskapsöverföring i Nolia, Heja, 
Racer och OF Bygg vilket vi kan förklara med deras många års erfarenhet av att driva projekt 
samt att de konkurrerar med andra vilket gör att de ständigt måste förbättra sig. Vi menar att 
dessa organisationers syn på kunskapsöverföring handlar om att lära av varandra för att öka 
kompetensen hos alla individer samt minimera risken för att kunskap faller bort på grund av 
en enskild individ. På Umeå Kommun och Universitetsservice ses kunskapsöverföring mer 
som att alla skall tänka på samma sätt och förstå varandra. Vi anser att denna skillnad till stor 
del beror på att de sistnämnda organisationerna arbetar med förbättringsåtgärder inom 
organisationen samt service, vilket gör det viktigt att kunden bemöts på samma sätt varje gång 
samt att alla kan hantera de förändringar som förs in i den dagliga verksamheten. Vägverket 
Region Norr saknar enligt Wallström en öppen kultur vilket gör att den kunskapsöverföring 
som sker är helt upp till individerna själva. Vi anser därmed att det är stor risk att 
kunskapsöverföringen enbart sker mellan vissa individer.  
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KAPITEL 7  

VISHETENS FRUKTER 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Efter att ha analyserat problemet, teorin och verkligheten kommer vi i detta kapitel att presentera 

våra slutsatser, vårt kunskapsbidrag och förslag på framtida forskning. För att läsaren lättare skall se 

huruvida vi besvarat vårt syfte och vår problemformulering har vi valt att presentera svaret på 

problemet och varje delsyfte för sig.  För att friska upp läsarens minne och göra det möjligt att 

jämföra våra slutsatser med vårt syfte och vår problemformulering kommer vi här nedan att 

presentera dessa igen.  

 

Problemformulering: 

- Hur skall erfarenheterna från ett projekt kommuniceras för att skapa en ökad effektivitet i andra 

projekt? 

 

Syftet med denna studie kan delas in i fyra delsyften:  

- Kartlägga faktorer vad gäller överföringsproblem samt beskriva dessa 

- Tolka de problem som finns i överföringen 

- Diskutera hur organisationer kan komma tillrätta med problemen 

- Argumentera kring hur det bör se ut i organisationer – en vägledning  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det finns inget som är så fantastiskt som att få en ny idé 

Det finns ingenting som är så härligt som att se en ny idé fungera 

Det finns ingenting som är så användbart som en ny idé som fyller sin funktion” 

- Edward de Bone 
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PROBLEM 
Hur ska erfarenheterna från ett projekt kommuniceras för att skapa en ökad effektivitet i 

andra projekt? 

 
Det finns inget enkelt eller kort svar på denna fråga eftersom både projekt och erfarenheter är 
oerhört komplexa och kontextbundna. Vi anser trots detta att vår studie har besvarat vår 
problemformulering genom våra fyra delsyften. Vår studie visar att organisationens och de 
individuella förutsättningarna som existerar sätter ramarna för hur erfarenheterna bör och kan 
kommuniceras från ett projekt till ett annat. Genom att nyttja olika styrmedel kan en 
organisation förbättra möjligheterna till kunskapsöverföring. Eftersom alla faktorer i modellen 
påverkar varandra räcker det med att en faktor förändras för att kunskapsöverföringen skall 
påverkas. Vi kan genom studien konstatera att vår modell är funktionell och visar de 
huvudsakliga faktorerna som påverkar kunskapsöverföring.  

Det finns däremot inget universalt svar på vår frågeställning men vi har i vår studie 
identifierat fyra olika förhållanden under vilka erfarenheterna från tidigare projekt kan 
effektivt kommuniceras till andra projekt. För att få en förståelse för hur problemformulering 
besvaras kommer vi här nedan att redovisa våra delsyften.  
 

KARTLÄGGA ÖVERFÖRINGSPROBLEM 
Studiens första delsyfte är att kartlägga faktorer gällande överföringsproblem samt beskriva 
dessa. Faktorerna har identifierats och kartlagts genom tidigare forskning intervjuer med 
ansedda forskare inom kunskapsområdet Projekt Management. Empirin har analyserats och 
teorin har utvecklats för att slutligen anta formen av en teoretisk modell för att beskriva 
kunskapsöverföring. För att öka förståelsen för problemet har faktorerna i den teoretiska 
modellen delats upp i tre olika grupper enligt figuren ovan. 
  

TOLKA ÖVERFÖRINGSPROBLEMEN 
Studiens andra delsyfte är att tolka de problem som finns i överföringen. Detta syfte besvaras 
genom att analysera och diskutera intervjuerna med projektledarna. För att öka förståelsen har 
analysen utförts med utgångspunkt i de tre grupperna: organisationens förutsättningar, 
individuella förutsättningar och styrmedel. 
 

Figur 12: Faktorer som påverkar kunskapsöverföring (slutgiltig modell) 
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Kunskapsöverföring är en process som påverkas av en mängd olika faktorer i flera led. För att 
det skall vara möjligt att tolka överföringsproblem är det nödvändigt att identifiera ett 
orsakssamband och följa det hela vägen till problemet. Arbetsuppgiften bestämmer vilken typ 
av kunskap som är användbar, hur den bäst fördelas och lagras. Genom att utgå ifrån vad som 
skall utföras, det vill säga vilken typ av arbetsuppgift det är, har vi kunnat följa kedjan av 
händelser och landat i flera olika problem.  
 
Genom vår teoretiska modell är det möjligt att identifiera var i processen problemen 
uppkommer. Nedan följer en tolkning av överföringsproblem. 
 
ORGANISATIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Den första gruppen i den teoretiska modellen beskriver skälen till att behovet av 
kunskapsöverföring uppstår. Studien visar att organisationens förutsättningar och 
arbetsuppgiften art bestämmer vilken typ av kunskap som är användbar och därmed skall 
överföras samt hur kunskapen skall överföras och lagras.  
 

− Problem: Eftersom organisationer är unika varierar följaktligen behovet och typen av 
kunskapsöverföring därefter. 

 
INDIVIDUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Den andra gruppen beskriver hur ny kunskap identifieras och överförs för att tillgodose 
behovet av kunskapsöverföring. Studien visar att de individuella förutsättningarna avgör om 
kunskapen kommer att kunna identifieras och om det är möjligt att överföra den.  
 

− Problem: Individen behöver initiativförmåga för att identifiera ny kunskap samt även 
ett personligt motiv för att vilja föra kunskapen vidare. 

 
STYRMEDEL 
Den tredje gruppen, styrmedel, beskriver på vilka sätt kunskapsöverföring medvetet kan 
påverkas. Studien visar att styrmedlen används för att påverka kunskapsöverföringen. 
 

− Problem: Om de individuella förutsättningarna inte generar och fördelar ny kunskap i 
tillräckligt stor utsträckning kan det vara nödvändigt för organisationen att försöka 
påverka processen. Organisationer och projekt är unika varpå styrmedlen måste 
situationsanpassas.  

 

DISKUTERA ÖVERFÖRINGSPROBLEMEN 
Studiens tredje delsyfte är att diskutera hur organisationen kan komma tillrätta med 
problemen. Vi har i delsyfte två identifierat problemen i kunskapsöverföringen för att sedan 
tolka dem. Tolkningen av problemen ligger till grund för vår diskussion kring hur 
organisationer kan komma till rätta med problemen.  
 
För att en organisation skall kunna omvandla kunskap till en tillgång måste kunskapen vara 
användbar i framtiden. Detta innebär att organisationer som driver projekt bör analysera sin 
verksamhet, typologisera sina projekt och anpassa åtgärderna för att på bästa sätt kunna 
generera ny kunskap. Vi har i vår studie typologiserat organisationer och deras projekt. Nedan 
presenteras de olika typerna tillsammans med en diskussion gällande hanteringen av 
kunskapsöverföring i dessa organisationer.  
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TYP 1.  (OF Bygg) 
En organisation med dessa förutsättningar: 

− Medelstor projektorganisation. 
− Explicit knowledge efterfrågas. 
− Lagring av kunskap genom minne, arbetsrutiner eller dokumentation. 

 
Organisationen är konkurrensutsatt och verkar inom till exempel byggindustrin. Branschen är 
välutvecklad, projekten är snarlika och kräver endast låg kreativitet i teamet. Den efterfrågade 
kunskapen är explicit, utgörs av tilläggskunskap och används för att förbättra existerande 
arbetsmetoder. Kunskapen lagras genom dokumentation, minne eller arbetsrutiner. Det råder 
viss interkonkurrens på lägre nivåer inom organisationen och projektteamets medlemmar 
varierar i stor utsträckning. 
 
Bör hantera kunskapsöverföring på detta sätt: 

− Kräver projektledarens initiativförmåga för att identifiera ny kunskap. 
− Möten, rutiner eller dokumentation för att föra över kunskap. 

 
På grund av internkonkurrens är det svårt att identifiera och föra över ny kunskap. Detta 
innebär att det är upp till projektledaren att identifiera ny kunskap genom uppföljning och 
utvärdering. Eftersom den efterfrågade kunskapen är explicit kan den överföras genom möten, 
dokumentation eller rutiner. I detta fall är alltså kunskapsöverföring möjligt trots 
internkonkurrens givet projektledarens initiativförmåga. Det är dock rekommenderat att ta till 
styrmedel för att eliminera den interna konkurrensen. 
 
Styrmedel: 

- Tid och dokumentation. 
 
TYP 2. (Heja, Racer och Nolia) 
En organisation med dessa förutsättningar: 

− Liten projektorganisation. 
− Tacit knowledge efterfrågas. 
− Lagring av kunskap genom minne.  

 
Organisationen är konkurrensutsatt och verkar inom PR, reklam, event eller dylikt. Projekten 
är snarlika men kräver hög kreativitet i teamet. Den efterfrågade kunskapen är tacit. Den 
utgörs av mentala bilder och används för nyskapande och kunskapen lagras genom minnet. 
Projektteamen är få till antal, små till storlek och medlemmarna roterar mellan teamen.     
 
Bör hantera kunskapsöverföring på detta sätt: 

- Projektteamets kreativitet tas tillvara för att identifiera ny kunskap. 
- Kunskapsöverföring sker via projektteamets socialiseringsprocess och observation av 

varandra  
 

För att projektteamet skall kunna vara kreativa har projektledaren ett stort ansvar i att skapa 
de förutsättningar som krävs. Tacit knowledge är svår att identifiera och fördela vilket gör att 
det därför är avgörande att teamen är små och har kontinuerliga utbyten för att lyckas med 
kunskapsöverföring. Dessa faktorer ställer stora krav på organisationskulturen.   
 
 



Backe & Nilsson 
 

 
74 

 

Styrmedel:  
- Tid, dokumentation, belöning och motivation  

 
TYP 3.  (Vägverket) 
En organisation med dessa förutsättningar: 

− Medelstor statlig projektorganisation 
− Explicit knowledge efterfrågas 
− Lagring genom minne, arbetsrutiner eller dokumentation  

 
Organisationen är inte konkurrensutsatt och verkar inom exempelvis väg och anläggning. 
Branschen är välutvecklad, projekten är snarlika och kräver endast låg kreativitet i teamet. 
Den efterfrågade kunskapen är explicit, utgörs av tilläggskunskap och används för att 
förbättra existerande arbetsmetoder. Kunskapen lagras genom dokumentation, minne eller 
arbetsrutiner. Det råder viss interkonkurrens inom organisationen och projektteamets 
medlemmar varierar i stor utsträckning. 
 
Bör hantera kunskapsöverföring på detta sätt: 

− Kräver projektledarens initiativförmåga för att identifiera ny kunskap 
− Möte, rutiner eller dokumentation för att överföra kunskap. 

 
På grund av internkonkurrens kan det vara svårt att identifiera och föra över ny kunskap. 
Detta innebär att det är upp till projektledaren att identifiera ny kunskap genom uppföljning 
och utvärdering. Eftersom den efterfrågade kunskapen är explicit kan den överföras genom 
möten, dokumentation eller rutiner. I detta fall är alltså kunskapsöverföring möjligt beroende 
på projektledarens initiativförmåga, trots en internkonkurrens. Det är dock rekommenderat att 
ta till styrmedel för att eliminera den interna konkurrensen. 
 
Styrmedel:  

- Tid, dokumentation och motivation 
 
TYP 4. (Umeå Kommun och Universitetsservice) 
En organisation med dessa förutsättningar: 

− Offentlig verksamhet, Stor traditionell organisationsstruktur 
− Explicit och tacit knowledge efterfrågas 
− Lagring genom minne, arbetsrutiner eller dokumentation 

 
Organisationen är inte konkurrensutsatt och verkar inom offentlig service och förvaltning. 
Projekt ligger utanför den huvudsakliga verksamheten. Det råder stor variation mellan 
projekten och det kan krävas både hög och låg kreativitet i teamet. Den efterfrågade 
kunskapen är explicit eller tacit, utgörs av förbättringsåtgärder och används för att förbättra 
existerande arbetsmetoder. Det råder internkonkurrens inom organisationen.  
 
Bör hantera kunskapsöverföring på detta sätt: 

− Projektledarens förmåga att kommunicera, visa engagemang och uppskattning krävs 
för att identifiera kunskap. 

− Möte, rutiner eller dokumentation för att överföra kunskap. 
 
Internkonkurrensen är positiv om det sporrar teamen att förbättra prestationen men negativ 
om den leder till att makt missbrukas. Projektledaren har en svår uppgift i att få projektteamet 
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att känna engagemang och motivation inför uppgiften då den tar tid från de övriga dagliga 
arbetsuppgifterna.  
 
Styrmedel:  

- Tid, dokumentation och motivation 
 

VÄGLEDNING 
För att underlätta för organisationer att sätta sig in i vår teoretiska modell har vi konstruerat en 
checklista som sammanfattar vår teoretiska modell och ger organisationer en vägledning i vad 
de bör tänka på för att lyckas med kunskapsöverföring. Organisationerna kan använda sig av 
denna checklista för att bedöma vilka förutsättningar de har för att kunna uppnå en effektiv 
kunskapsöverföring och därmed hög projektivitet. (Bilaga 5) I och med detta uppfyller vi 
studiens fjärde och sista delsyfte. Här nedan kommer vi att utifrån checklistan argumentera 
för hur organisationer bör förhålla sig till alla delar av vår modell.  
 
Varför driver vi projekt och vilken typ av projekt driver vi? 
Det är viktigt att det finns ett syfte med att driva projekt. Eftersom ett projekt tar resurser från 
den övriga verksamheten bör projekten ligga i linje med organisationens strategier, vara 
viktiga samt generera något till organisationen för att vara värt att tilldela resurser.  
 
Hur är vi anpassade för att driva projekt? 
Det är viktigt att ha en organisationsstruktur som är anpassad efter hur många projekt samt 
vilken typ av projekt som organisationen driver. En organisation som är beroende av projekt 
är med fördel strukturerad som en projektorganisation eftersom det är den enda verksamhet de 
bedriver. Ju större organisationen blir desto svårare är det att vara organiserade som en 
projektorganisation eftersom det då krävs mer resurser att administrera personal och ekonomi. 
Vilken organisationsstruktur som bäst lämpar sig beror även på vilken typ av projekt som 
organisationen driver. Förändringsprojekt till exempel, kan med fördel drivas i en traditionell 
funktionsorganisation.  
 
Gör vi vad vi kan för att främja projekt? 
Eftersom ett projekt drivs under en begränsad tid och av en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp 
blir det svårt att driva projekt utan ramar att utgå ifrån. För att ett projekt skall bli så bra som 
möjligt krävs en balans mellan projektledaren och beställaren. Råder det obalans och 
beställaren besitter mer kompetens än projektledaren kan kraven bli för stora och det blir 
därmed svårt att leva upp till förväntningarna. Om projektledaren däremot har mer kompetens 
än beställaren, kan detta resultera i att projektgruppen tar saker för givet och projektet då inte 
motsvarar beställarens förväntningar.  
 
Hur kan vi omvandla kunskap & erfarenhet till en tillgång?  
En organisation måste veta vilken kunskap som behövs i ett projekt, hur denna kunskap kan 
genereras samt hur den kan göras tillgänglig för projektet eftersom kunskap enbart blir en 
tillgång då den är användbar. Det måste därmed finnas ett system för hur vi bestämmer vilken 
kunskap som skall lagras för att lättare kunna finna kunskapen som sökes. För det första 
måste en organisation veta vilken typ av projekt som skall drivas för att veta vilken kunskap 
som behövs för att förbättra projektet. Ett projekt som är beroende av hög kreativitet kräver en 
öppen kultur för att kunna generera kunskap och fördela den till hela projektteamet. Ett 
projekt som inte är lika beroende av kreativitet är inte heller lika beroende av en öppen kultur 
då dessa kunskaper kan lagras i en databas eller genom arbetsrutiner.  
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Vad har vi för kompetens att driva projekt?  
Effektiviteten i Project Management är mer beroende av projektledarens erfarenhet än dennes 
utbildning. Detta eftersom alla projekt är unika och kräver därmed olika styrning av 
projektledaren. En utbildning kan omöjligt täcka in alla typer av projekt och därmed är 
erfarenheten av större betydelse för ett projekts framgång. Det är därför viktigt att 
organisationen har en strategi för hur den skall bidra med erfarenhet till projektledaren 
eftersom denne måste få tillfälle att träna upp sina färdigheter genom att driva projekt som 
stimulerar till utvecklingen. Självklart bidrar en projektledarutbildning till att projektledaren 
får kunskap om grundläggande verktyg, modeller och tekniker som kan nyttjas för att leda 
projekt. Dock måste dessa tekniker, modeller och verktyg anpassas beroende på projektets art 
vilket kräver erfarenhet.  
 
Hur påverkas vi av konkurrens? 
När projektorganisationer blir större finns det en ökad risk för internkonkurrens inom 
organisationen. Konkurrens mellan individer påverkar kunskapsöverföringen negativt 
eftersom personer då väljer att inte föra fram sina erfarenheter. Konkurrens mellan olika 
avdelningar kan däremot sporra till utveckling, då de tävlar om resurser och uppmärksamhet. 
Det som avgör utgången mellan positiv eller negativ konkurrens är arbetsuppgiftens natur. 
Om uppgiften kräver överföring av tacit kunskap är internkonkurrens en nackdel men om 
uppgiften inte kräver speciellt mycket kreativitet har den interna konkurrensen inte lika 
negativ inverkan på projektets genomförande eftersom det är möjligt att föra över kunskap 
utan ett personligt möte. 
 
Har vi några erfarenheter av projekt?  
Ju fler liknande projekt som en organisation har drivit, desto större anledning är det att 
tillvarata kunskaper och erfarenheter från dessa projekt. Kunskap och erfarenhet från tidigare 
projekt kan effektivisera processer och leda till större framgångar i framtida projekt. Om en 
organisation enbart driver projekt som är likadana finns en risk för att rutiner tar över 
kreativiteten och att organisationen på så vis går miste om viktiga kunskaper och erfarenheter. 
Organisationer måste därför vara medveten om sina tidigare och kommande projekt för att 
kunna påverka kunskapsöverföringen på ett positivt sätt.  
 
På vilket sätt påverkas projekten av individuella förutsättningar? 
För att ny kunskap skall kunna genereras måste medlemmar i ett projekt kunna samarbeta och 
vilja lära av varandra vilket kräver en öppen kultur. För att ömsesidigt kunskapsutbyte skall 
uppstå måste det finnas ett större behov av belöning hos individerna än lön varje månad. Att 
kunna utvecklas är en faktorer som kan sporra en individ till att söka ny kunskap, vilket kan 
genereras genom erfarenhetsutbyte inom ett projekt. Om teamet däremot inte inser vikten av 
att samarbeta och dela erfarenheter finns risk för att ny kunskap går förlorad. En organisation 
bör även analysera maktstrukturer som förekommer inom organisationen eftersom den kan 
påverka utvecklingen av kunskap och erfarenhetsutbyten.  

 
Vilka styrmedel finns att tillgå? 
Om det visar sig att individen inte har de rätta förutsättningarna kan det vara nödvändigt att ta 
till styrmedel för att påverka kunskapsöverföringen på ett positivt sätt. En organisation kan till 
exempel avsätta tid i sina projektmallar för att projektteamet skall arbeta med 
kunskapsöverföring. Om personerna som arbetar i projektet stannar kvar i organisationen kan 
tid avsättas efter projektets avslutande för att genomföra en utvärdering. Eftersom 
kunskapsöverföring är en process som pågår hela tiden är det lika viktigt att föra över kunskap 
mellan projekt medan de pågar vilket även eliminerar problemet med förlorade kunskaper och 
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erfarenheter som kan uppstå om individer lämnar organisationen. För att påverka 
kunskapsöverföringen på ett positivt sätt kan belöningar och motivation vara ett hjälpmedel. 
Dock kan ett belöningssystem som är fel utformat få motsatt effekt om individerna inom 
projektet uppfattar systemet som orättvist. Att motivera projektteamet kan ske på många olika 
sätt och behöver inte vara förknippat med stora kostnader. En vanlig och framgångsrik metod 
är att uppmärksamma en medarbetares prestation för att visa att dennes arbete är viktigt samt 
för att inspirera andra. Kommunikationen är en väsentlig del av kunskapsöverföringen 
eftersom det är avgörande för kreativiteten. Genom att kommunicera att människor inte döms 
på grund av misslyckanden vågar medarbetarna prova olika saker vilket kan generera till nya 
effektiva metoder och ny kunskap. Människor kan tillgodogöra sig mer kunskap genom att 
träffas personligen, då ett personligt möte möjliggör en dialog. För att inte riskera att kunskap 
och erfarenheter enbart är knutna till individer är det viktigt med dokumentation. Samtidigt är 
det viktigt att inte dokumentationen blir för tung och lång, eftersom det då finns en risk att 
den inte används. Det finns flera olika sätt att dokumentera olika erfarenheter på vilket öppnar 
upp för kreativa lösningar som kan anpassas beroende på projektets art. De vanligaste 
kriterierna inom projekt är tid, kostnad och kvalitet, men om organisationer vill bli bättre på 
att driva projekt bör lärandet läggas till som en dimension i resultatkriterierna. Detta tillägg 
skulle kommunicera till projektledarna att det är viktigt att några lärdomar kan dokumenteras 
efter avslutade projekt som organisationen kan ha nytta av i framtida projekt.  
 

VÅRT KUNSKAPSBIDRAG 
Vi har genom vår studie utvecklat en teoretisk modell över faktorer som påverkar 
kunskapsöverföring. Vi kan därigenom bidra till en ökad förståelse för organisationens 
förutsättningar, individuella förutsättningar och styrmedlens inverkan på kunskapsöverföring. 
Vi anser därigenom att det blivit lättare att typologisera och analysera organisationer och 
projekt för att kunna jämföra dem. Den modell vi tagit fram kan med fördel användas av 
organisationer tillsammans med vår checklista för att bedöma de förutsättningar de har och på 
så vis kunna uppnå högre projektivitet. 
 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
En stor del av denna studie har ägnats åt att kartlägga och beskriva faktorer som påverkar 
kunskapsöverföring. Studien har genomförts på bred front med flera olika typer av 
organisationer och projekt. Det blir således naturligt att föreslå att en framtida studie bör 
innefatta ett smalare urval. Mot bakgrund av våra erfarenheter vill vi förmedla våra 
tankegångar inför en sådan framtida studie. 
 
Eftersom alla organisationer och projekt är unika är det svårt att veta på vilka grunder ett 
urval bör göras. Organisationer inom samma bransch kan på ytan verka jämförbara och 
lämpliga att studera för att senare visa sig vara helt olika. Det är med andra ord lätt att 
invaggas i en slags falsk övertygelse om att urvalet är tillräckligt smalt medan det i själva 
verket inte är det.  Det kan därför vara fördelaktigt att avsätta tid till identifiering av ett antal 
relevanta variabler för att underlätta urvalet vilket kan underlättas med hjälp av vår modell. 
Det är även värt att lägga ner tid på att noga analysera det tänkta urvalet för att säkerställa att 
variablerna verkligen är relevanta. 
 
Vid typologisering av projekt är det lätt att fokusera på synliga variabler såsom bransch eller 
typ av produkt. Vi menar att en enklare förstudie till exempel gör det möjligt att identifiera 
synen på projektledning och hur projekt drivs inom organisationen och att detta kan vara en 
mycket viktigt och vanligen osynlig variabel.   
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Vi är dock övertygade om att det är oerhört vikigt att försöka identifiera ett smalt urval för att 
skapa en djupare förståelse för kunskapsöverföring och Project Management då en stor del av 
forskningen visat sig vara allt för allmän. Ytterligare förslag på fortsatt forskning inom ämnet 
är att genomföra samma typ av studie men med projektmedarbetare som urvalsgrupp. Vi tror 
att det kan finnas skillnader på hur projektledare och projektmedarbetare upplever 
kunskapsöverföring och framförallt i vilken utsträckning den sker. Detta skulle kunna ge ökad 
insyn i styrmedlens användning och påverkan. 
 



 
 
 

 
79 

 

KAPITEL 8   

SANNINGSKRITERIER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vi kommer i detta kapitel att granska vår studie utifrån olika sanningskriterier som finns för kvalitativ 

forskning. Kapitlet syftar till att ge läsaren en bild av studiens trovärdighet och äkthet. Vi kommer att 

argumentera för hur resultaten kan tolkas och tillämpas av andra än de organisationer som 

medverkat i denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

”Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.” 

- Svenskt ordspråk 
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KVALITATIVA FORSKNINGENS SANNINGSKRITERIER 
Beroende på hur en undersökning är genomförd, fångar den verkligheten mer eller mindre 
bra. För att en studie skall uppnå god giltighet skall studien täcka så många områden som 
möjligt inom det studerade området. (Johansson-Lindfors, 1993) Den kvalitativa forskningen 
bedöms oftast utav trovärdighet och äkthet (Bryman, 2004). Oavsett vilken metod som 
använts vid undersökningen finns det en risk att resultatet har skapats av själva 
undersökningen, vilket kallas undersökningseffekten (Jacobsen, 2002). 

 

HÖG TROVÄRDIGHET 
Trovärdighet delas oftast upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
en möjlighet att styrka och konfirmering (Bryman, 2004).  
 
HÖG TILLFÖRLITLIGHET 
Studien måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt, det vill säga undersökningen måste gå att 
lita på och visa liknande resultat om studien skulle upprepas (Jacobsen, 2002). 
Tillförlitligheten skapas genom att forskaren uppfattar verkligheten på rätt sätt (Bryman, 
2004). Eftersom studien är kvalitativ och utgår ifrån våra respondenters åsikter och tankar vad 
gäller kunskapsöverföring är det svårt att garantera att en exakt likadan undersökning, med 
samma respondenter vid ett annat tillfälle skulle generera samma svar och slutsatser. Individer 
samlar hela tiden på sig ny kunskap och erfarenheter vilket ändrar en individs uppfattning och 
därmed även svaren på intervjufrågorna. Vår frågemall är kopplad till olika teorier och är 
öppna frågor, eftersom vi inte ville styra våra respondenter. Vi har även försökt att inte ställa 
alltför många följdfrågor utan istället lämnat öppet för respondenten att utveckla sina svar 
utan att vår styrning. Att sitta tyst ett tag efter att respondenten slutat prata får oftast 
respondenten att utveckla sina svar ytterligare då denne får en känsla av att det förväntas 
något mer av denne. Vi anser att denna strategi har varit framgångsrik för oss, då våra 
respondenter har kommit på väldigt bra saker då vi givit dem lite tid att tänka. De frågor vi 
ställt har även i vissa fall gått in lite i varandra vilket vi ser som positivt eftersom 
respondenten då har fått möjlighet att utveckla sina svar. Vi anser att vår frågeguide innehåller 
för studien relevanta frågor som givit oss svar som väl kan relateras till vår 
problemformulering och vårt syfte. Eftersom vi intervjuat projektledare från sju helt skilda 
branscher anser vi oss ha erhållit en varierande och mångfaldig bild av hur 
kunskapsöverföring sker i praktiken. Direkt efter intervjuerna har vi tillsammans bearbetat det 
material som skrivits ner och skickat till våra respondenter för ett godkännande, vilket ökar 
tillförlitligheten och minskat risken för felaktigheter och missförstånd.  
 
BRA ÖVERFÖRBARHET 
Med överförbarhet menas i vilken utsträckning forskaren kan överföra resultatet från ett 
sammanhang till ett annat (Bryman, 2004). Överförbarheten syftar till att även organisationer 
som ej medverkat i studien skall kunna förstå och ta till sig resultatet av studien för att bättre 
förstå sin egen verklighet (Johansson-Lindfors, 1993). Vår målsättning med studien har varit 
att öka medvetenheten kring kunskapsöverföring och de faktorer som påverkar den. Självklart 
är det empiriska underlaget som vi samlat in kontextbundet men eftersom vi intervjuat 
respondenter från sju olika branscher anser vi att det går att överföra resultatet till andra 
organisationer än de som ingår i studien. Vi anser att de slutsatser vi dragit är väsentliga för 
alla organisationer som driver projekt eftersom kunskapsöverföring är en viktig del för 
lärandet, oavsett vilken bransch en organisation tillhör. Tanken med den modell vi tagit fram 
var att göra en enkel och lättöverskådlig bild över de faktorer som påverkar 
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kunskapsöverföring och att organisationer och forskare utifrån denna modell kan fundera 
kring vad de som organisation kan förbättra för att möjliggöra en bra kunskapsöverföring 
inom organisationen.  
 
HÖG PÅLITLIGHET 
Holme & Solvang (1997) menar att forskarens själv måste anta ett granskande synsätt till det 
insamlade materialet för att säkerställa pålitligheten i studien. Forskaren skall med andra ord 
granska studien och redogöra för alla faser i processen för att studien skall kunna bedömas 
som pålitlig (Bryman, 2004). De tolkningar som vi som forskare har gjort skall även kunna 
tolkas av andra forskare och av de respondenter som utgör källorna till det empiriska 
underlaget för studien (Johansson-Lindfors, 1993). Vi har igenom hela arbetet utgått från vårt 
syfte och vår problemformulering för att få stringens i arbetet och inte sväva iväg från ämnet. 
Under intervjuerna med våra respondenter skrev vi samtidigt ner allt som respondenten sa på 
dator för att snabbt kunna summera och granska materialet direkt efter intervjutillfället. När vi 
sammanställt intervjuerna skickade vi en kopia till respondenterna för godkännande och 
eventuella kompletteringar. De ändringar som gjordes av våra respondenter var lite 
förtydligande där de själva ansåg sig ha varit lite vaga i sina uttryck, vilket vi anser ökade 
pålitligheten och kvalitén på respondenternas svar. För att ytterligare öka pålitligheten i 
studien samt för att få möjlighet att förtydliga eventuella frågetecken har vi låtit vår 
handledare samt en bekant till författarna, läsa igenom uppsatsen. Vi anser att vår teoretiska 
referensram håller hög pålitlighet då vi diskuterat vårt val av teori med de forskare som vi 
intervjuat och på så vis fått stöd för att de teorier vi valt mycket väl passar att beskriva det vi 
ämnat undersöka. Under hela uppsatsarbetet har vi ständigt kritiskt granskat allt material och 
av denna anledning anser vi att alla våra källor håller en hög pålitlighet. Vi har även kritiskt 
granskat den modell vi själva tagit fram i början av studien och förbättrat denna allt eftersom 
vi erhållit mer information och kunskap, varpå vi anser att den slutgiltiga modellen väl kan 
förklara de faktorer som påverkar kunskapsöverföring.  
 
MÖJLIGHET ATT STYRKA OCH KONFIRMERA 
Bryman (2004) menar att forskaren måste tydliggöra att denne inte medvetet har låtit sina 
personliga värderingar påverka studiens utförande och resultat. Känslor påverkar inte bara 
tänkandet och ställningstagandet i forskningen utan även specifika observationer (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Vi anser att det är omöjligt att uppnå fullständig objektivitet och är därför 
väl medvetna om att våra personliga värderingar har påverkat studien till viss grad. Vi har 
därför haft vår problemformulering och vårt syfte i åtanke under hela arbetsprocessen för att 
på så vis minska risken för att tappa fokus på själva uppgiften. För att inte styra våra 
respondenter allt för mycket har vi ställt öppna frågor och låtit dem styra riktningen på själva 
intervjun. Av denna anledning har intervjuerna skiljt sig från varandra och även svaren på 
frågorna. Vi upptäckte att många av våra respondenter har kommit fram till liknande saker 
men på helt olika frågor, vilket är en följd av att vi som forskare har försökt att inte styra 
intervjuerna allt för mycket. Vi anser att denna metod har varit framgångsrik då vi fått 
utförliga svar av alla respondenter utan att vi som forskare har påverkat dem, vilket är ett 
tecken på att vårt empiriska underlag är mer influerat av respondenternas åsikter och tankar än 
våra värderingar. 
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ÄKTHET 
Äktheten i studien syftar till om författaren visar en rättvisande bild av respondenternas 
åsikter samt om våra respondenter har ökat sin kunskap inom området (Bryman, 2004). 
Äktheten skall med andra ord kontrollera om källan är en källa (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Guba och Lincoln delar in äkthet i fem olika kriterier. Rättvisande bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Det första 
äkthetskriteriet innefattar huruvida undersökningen ger en tillräckligt rättvisande bild av 
respondenternas svar. (Bryman, 2004) Eftersom vi skickade en sammanfattning av 
intervjuerna till alla våra respondenter och fått deras godkännande anser vi att vi återgett 
respondenternas åsikter på rätt sätt och därmed uppnått kriteriet för rättvisande bild i vår 
studie.  
 
Den ontologiska autenticiteten innebär att vår studie på något vis har hjälpt våra respondenter 
till en ökad förståelse för deras situation och den miljö de lever i (Bryman, 2004). Redan 
under intervjutillfället fick Forsberg och Stiberg på Umeå Kommun en idé om att lägga till 
kunskapsöverföring som en del i deras projektmallar. Detta anser vi är ett tecken på att vi fått 
respondenterna att tänka till lite extra kring kunskapsöverföring samt att de genom 
intervjuerna har fått lite mer kunskap kring ämnet. Att respondenterna har ökat sin förståelse 
för kunskapsöverföring hoppas vi skall leda till att de vill förbättra den kunskapsöverföring 
som sker på deras organisation idag och av denna anledning börjar arbeta mer medvetet med 
frågan. Eftersom den katalytiska autenticiteten och den taktiska autenticiteten syftar till 
huruvida respondenterna kan förändra sin situation tack vara undersökningen samt om de fått 
bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs anser vi att den ökade förståelsen de fått för 
kunskapsöverföring kan leda till detta, varpå vi uppfyller även detta äkthetskriterium.  
 
Beträffande den pedagogiska autenticiteten kan vi i dagsläget inte avgöra huruvida 
respondenterna fått en ökad förståelse för hur andra personer upplever kunskapsöverföring då 
de ännu inte haft möjlighet att läsa andra delar enbart deras egen intervju. Eftersom alla våra 
respondenter har visat intresserade av att ta del av det färdiga resultatet av studien, varpå vi 
kommer att skicka en kopia till dem via e-post hoppas och tror vi att våra respondenter kan få 
tips och idéer för hur de skulle kunna förbättra kunskapsöverföringen i deras organisation 
samt ökad förståelse för hur andra uppfattar kunskapsöverföring.  
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KAPITEL 9   

REFERENSER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I denna del presenterar vi våra referenser så att läsaren enkelt kan leta reda på och läsa våra 

sekundärkällor på egen hand. Vi har delat in detta kapitel i tryckta källor, artiklar och internetkällor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
”Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg till kunskap” 

- Benjamin Franklin 
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Bilaga 2: Brev till respondenterna  
 

Hej XXXXX! 

Som vi pratade om tidigare via telefon kommer här en förfrågan om att få intervjua er för vår D-

uppsats. Jag och min kollega Andreas Backe läser Master in Management vid Umeå Universitet och 
skriver nu under våren vår D-uppsats. Vi har valt att skriva om kunskapsöverföring mellan olika 

projekt då vi upptäckt att det inom forskningen sägs vara väldigt viktigt att det sker men att det trots 

detta inte finns så mycket skrivet kring HUR kunskapsöverföring skall gå till. Vår problemformulering 

lyder:  

Hur ska erfarenheterna från avslutade projekt kunna passera eventuella hinder i en organisation för 

att på sikt skapa ökad effektivitet i kommande projekt?  

Syftet med studien är att: 

- Kartlägga faktorer vad gäller överföringsproblem samt beskriva dessa. 

- Tolka de problem som finns i överföringen. 

- Diskutera hur organisationen kan komma tillrätta med problemen. 
- Argumentera kring hur det bör se ut i organisationer - en vägledning. 

 

Vi skulle gärna intervjua er eftersom ni…. (personligt till varje företag varför vi vill ha just dem)  

Vår förhoppning är att kunna genomföra intervjuerna under vecka 19 och v 20 (helst i början av 

veckan).  Vi skulle gärna se att ni ställer upp på en intervju alternativt en telefon/e-post enkät så att 

vi får ta del av er syn på kunskapsöverföring samt huruvida och i så fall hur ni arbetar med detta idag. 

Vänligen återkom gärna inom kort för besked samt om du har några frågor eller funderingar över 

syftet med vår uppsats. 

  
Med vänliga hälsningar 

Elin Nilsson    Andreas Backe 

elin.u.nilsson@gmail.com  andreasbacke@gmail.com 

070 5562347   070 3264820 



Bilaga 3: Intervjumall Projektledarna 
 

Bakgrund 

(Kompetens, motivation och drivkraft) 

 
Hur länge har du varit projektledare och hur har din syn på projektledning förändrats genom åren? 

  

Vad fick dig att bli projektledare?  

 

Vad ser du för positiva respektive negativa aspekter av projektledning?  

 Projektledarutbildning 

 

Vad är skillnaden mellan att jobba i projekt och att jobba i en vanlig funktion? 

 

Vilken roll spelar projektledaren för ett projekts framgång? 
 

Organisationen 

Organisationsstruktur, Governance, Project management, Projekttyp) 

 

Hur leds arbetet i organisationen? 

  Teamet intakt 

 Projektledarfunktion 

 

Vilken roll spelar arbetsformen projekt för organisationen? 
 Hur många projekt/länge  

Hur många anställda 

Ex, på typiska projekt 

  

Kunskapsöverföring 

(Personliga träffar, kommunikation, motivation, belöning, teamet, dokumentation, knowledge 

management, projektets framgång, projektledarens rykte, egen vinning, SIT)  

 

Vad är kunskapsöverföring för dig? 

 
Vad gör er organisation för att bli bättre på att driva projekt? 

 Används knowledge management system  

Tillgång till dokumentation 

  

Finns det inom organisationen några incitament att föra över kunskap till andra projekt? 

 Belöningssystem 

 Motivation 

 

Vilka faktorer påverkar kunskapsöverföringen mellan projekt? 

 Personliga träffar 
 Kommunikation 

 Motivation 

 Belöning 

 Teamet 

 Dokumentation 

 Organisation 

 Projektets framgång 



 Projektledarens rykte – karriär 

 Kund och beställare 

 

När frågade du senast en annan projektledare om hjälp angående ditt projekt? 

 

Vilken typ av erfarenhet kommer du att föra över respektive välja att inte föra över efter att du 

avslutat pågående projekt?! 

 Egen vinning 

 

Drömscenario 

(Projektets framgång, kunskap erfarenheter, learning) 

 

Vad är ett lyckat projekt och vilka förutsättningar krävs för att uppnå ett sådant? 

 Resultatkriterier 

 

Vilka ser du som de främsta hoten mot ett projekts framgång? 

 

Hur skulle du vilja att kunskapsöverföring skedde i er organisation? 

 
Skulle du välja att bli projektledare idag mot bakgrund av dina erfarenheter? 

 

 

 



Bilaga 4: Intervjumall Forskarna 

 
1. Vad är kunskapsöverföring för dig? 

 

2. Vilka faktorer och teorier anser du påverka knowledge spillover/ kunskapsöverföring? 

 

3. Vilka hinder och möjligheter ser du med knowledge spillover/ kunskapsöverföring? – Vad kan 

projekt lära sig av tidigare projekt?  

 

4. Hur ser det ut praktiskt i organisationer idag beträffande knowledge spillover/  

kunskapsöverföring? 

 

5. Hur tycker du att organisationer bör arbetar med knowledge spillover/ kunskapsöverföring? 

 

6. Vad anser du om den modell vi tagit fram? Kommentarer: Saknas någon viktig faktor? Vad är 

relevant och vad är inte det?  Är modellen funktionell? Förståelig?  

 

 



Bilaga 5: Checklista  
 

Varför driver vi projekt och vilken typ av projekt driver vi? 

- Strategier 

- Upprepbara 
- Stor variation mellan projekten 

- Kreativitetsnivå  

 

Hur är vi anpassade för att driva projekt? 

- Organisationsstrukturen 

 

Gör vi vad vi kan för att främja projekt? (Project Governance) 

- Kontroll och rutiner 

- Mål 

- Utbildningar 
- Resurstilldelning 

 

Hur kan vi omvandla kunskap & erfarenhet till en tillgång?  

- Knowledge managementsystem  

 

Vad har vi för kompetens att driva projekt? (Project Management) 

- Verktyg och tekniker 

 

Hur påverkas vi av konkurrens? 
 

Har vi några erfarenheter av projekt?  

- Tidigare projekt 

- Kommande projekt  

 

Vilka förutsättningar har vi för att driva projekt? 

- Projektledaren 

- Projektteamet 

- Kompetens & erfarenhet 

- Individens behov 
 

Vilka styrmedel finns att tillgå? 

- Tid 

- Belöning 

- Motivation 

- Kommunikation 

- Dokumentation 

- Resultatkriterier 

 

 


