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Abstract 
Project oriented work is becoming increasingly established in companies and it is described as 

being more efficient than traditional organizational structures. Project oriented organizations 

have despite this shown difficulties in embracing learnings from earlier mistakes. There are 

obvious shortcomings in gathering knowledge from previous projects and in the process of 

storing these experiences. An instrument used to endorse reflections and gathering of 

knowledge is evaluation. It is also essential for the passing on of knowledge to others. 

Consequently, the purpose of this study is to find out how a project oriented organization is 

using evaluations in the process of learning from one project to the next. In doing this a 

multinational project based company was contacted, hereafter called CS. A case study was 

conducted where interviews with project managers and evaluation materials were collected. 

The empirical material was analyzed and compared with previous research which resulted in 

two models. The first model describes the process of inter-project learning through the basis 

of knowledge sharing between projects. The second model details the critical points of the 

evaluation process where knowledge is transmitted from one project to another. The study 

strengthens that evaluations and learning between projects is a neglected area in project 

organizations today. They are perceived as boring, unstructured and lack recipients. 

Furthermore, critical elements in the process of spreading knowledge between projects have 

been highlighted in this study. These are; the support from managers in the implementation 

and collection of previous evaluation material, a user friendly database that stores the 

evaluations and networks that is frequently used. A reflective evaluation contributes to 

increased individual knowledge but also to more detailed and thorough documentation that 

can be archived within the organization. This is something that leads to long-term 

improvements in organizations. The study also demonstrates that sharing knowledge between 

parallel ongoing projects is not prioritized in research nor within organizations. However, 

there is great potential in this subject for future research.  

 

The study is written in Swedish. 
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Abstrakt 
Att arbeta i projekt är en allt vanligare arbetsform som tillskrivs vara mer effektiv än den 

traditionella. Trots detta har projektorganisationer svårt att dra lärdomar av tidigare misstag, 

därför riskeras de att återupprepas i andra projekt. Det finns påtagliga brister i inhämtningen 

av kunskap från tidigare projekt, men också i lagrandet av dessa erfarenheter. Utvärdering är 

ett verktyg som syftar till att reflektera och samla in erfarenheter och kunskaper som 

genererats i ett projekt. Det är också en förutsättning för att de ska kunna vidareförmedlas. 

Syftet med studien är därför att ta reda på hur en projektorganisation använder sig av 

utvärdering för lärande mellan projekt. För att genomföra detta kontaktades en multinationell 

projektorganisation som hädanefter kallas CS. Vi genomförde en fallstudie där både intervjuer 

med projektledare och utvärderingsmaterial inhämtades. Det empiriska materialet 

analyserades och jämfördes med den teoretiska referensramen vilket resulterade i två 

modeller. Den första modellen beskriver det inter-projektuella lärandet som ligger till grund 

för kunskapsutbytet mellan projekt. Den andra modellen visar mer ingående utvärderingens 

kritiska punkter från ett projekt till ett annat. Studien stärker att utvärdering och lärande 

mellan projekt är ett eftersatt område i projektorganisationer. De uppfattas ofta som tråkiga, 

ostrukturerade och som att de saknar mottagare. Även andra kritiska punkter i processen som 

är vitala för att kunskap ska spridas mellan projekt har uppmärksammats. De är att ledningen 

stöttar genomförandet och inhämtandet av tidigare utvärderingsmaterial, att databasen är 

användarvänlig och att nätverk aktivt används. En reflekterande utvärdering bidrar till utökad 

individuell kunskap, men även utförligare dokument som kan lagras i organisationen. Detta är 

något som långsiktigt leder till kunskapsutveckling för organisationer. Studien visar också att 

kunskapsspridningen mellan parallellt pågående projekt varken prioriteras i forskning eller 

inom organisationer. Det finns däremot stor utvecklingspotential inom detta område.   
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 Inledning 1
Att arbeta i ett projekt kan se ut på många olika sätt, allt från att arrangera Olympiska spelen 

(Pitsis, Clegg, Marosszeky & Rura-Polley 2003) till att skriva ett examensarbete (Kania, 

Spilka, & Griner 2013). Denna arbetsform betraktas generellt som innovativ och nytänkande 

då dess säregenheter skiljer sig från traditionella organisationsstrukturer (Söderlund & Tell 

2001). Däremot har projektorganisationer visat sig vara speciellt utmärkande i att inte ta 

lärdom av tidigare misstag (Anbari, Carayannis & Voetsch 2008; Julian 2008; Newell 2004). 

Denna företeelse är intressant då projektorganisationer blir allt mer vanliga och populära i 

företagsvärlden (Berggren & Lindkvist 2001). För att inte uppfinna hjulet igen krävs att 

människor drar lärdom av tidigare kunskap utan att upprepa tidigare misstag, men också som 

en del i förbättringsarbetet.  

 

Effektivitet har kommit att bli ett mantra inom företagsvärlden, vilket har gjort att företag 

ställer högre kompetenskrav på varje individ i organisationen
1
. Företag förlitar sig allt mer på 

kunskap som de förvärvat av någon annan (Lane & Lubatkin 1998).  Ett tillvägagångssätt är 

att ta del av liknande situationer genom explicita dokument. Det kan till exempel vara ett 

utvärderingsunderlag, en institutionaliserad arbetsmetod (Nonaka & Takeuchi 1995). 

Utvärderingar i allmänhet syftar till att gå igenom kritiska delar av genomförd aktion och 

därefter bidra med nya erfarenheter (Mantel 2010). Utvärderingsmaterialet är framför allt till 

för de involverade att reflektera över, men det kan också lagras i databaser eller liknande 

former. Med sådana verktyg finns det möjlighet för framtida och parallella projekt samt 

resterande organisation att ta del av materialet. På så sätt kan erfarenheter från genomförda 

projekt, misstag eller framgångrecept, sparas och tillämpas vid ett senare tillfälle (Mignerat & 

Rivard 2012). 

 

Projekt management tillskrivs vara effektivt, innovativt och nytänkande (Hobday 2000; 

Söderlund & Tell 2001; Williams 2008). Trots det verkar attityden vara att utvärderingen inte 

är ett viktigt moment i projekten på grund av att det inte tillvaratas av andra personer vid 

senare tillfällen (Maaninen-Olsson 2007). Det finns även indikationer på att utvärderingar är 

bristfälligt genomförda då de tenderar att inte ta upp negativa aspekter som inträffat (Julian 

2008). Det kan också vara att de inte genomförs överhuvudtaget (Keegan & Turner 2001), 

exempelvis för att de uppfattas som tråkiga (Lindell 2005; Williams 2008).  

1.1 Projektorganisationer 

Lock (2003) beskriver att den generella karakteristiken för projekt är att de är målinriktade.  

Projekt som arbetsprocess blev inte postulerat förrän 1950-talet där den utformades i den 

amerikanska försvarsindustrin (Engwall 1995). Termen Project management växte fram som 

ett managementverktyg de efterföljande årtiondena genom begrepp som projektledning och 

projektgrupper. Idag är projektorganisationer en allt vanligare arbetsform även om företeelsen 

varit självklar i århundraden, enligt Engwall (1995). Orsaken till att projekt är en populär 

arbetsform kan variera från dess positiva inverkan på effektivisering till den ökande förmågan 

att kunna hantera förändringar (Söderlund 2005). Lundin och Steinthórsson (2003) betraktar 

projekt som utpräglat representativa för temporära organisationer, i motsats till den klassiska 

organisationsstrukturen. Projekt möjliggör för nytänkande eftersom det är en mindre 

sammansättning av individer och därmed har en säregen gruppdynamik (Hobday 2000). 

Project management som begrepp syftar till att strukturera och effektivisera denna arbetsform, 

givet de resurser som finns tillgängliga (Frame 2003). Det innebär att organisationer kan 

                                                 
1
 Petra Sundström-Johansson Manpower, intervju den 26 april 2013 
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förutse, planera för och kontrollera aktiviteter så att projektet genomförs så framgångsrikt som 

möjligt (Lock 2003). Atkinson (1999) beskriver dessutom Project management som en 

lärande profession. Han menar att erfarenheter från tidigare misstag och positiva 

genomföranden utvecklar kompetensen hos de involverade. Tidigare studier visar dock att 

projektbaserade organisationer tenderar att inte dra lärdom av tidigare projekt (Hobday 2000). 

Detta trots att de oftast är verksamma på köparens marknad som pressar organisationerna att 

leverera snabbt och effektivt, enligt Keegan och Turner (2001). Effektiviteten verkar enligt 

dem inte innefatta omfamnandet av tidigare erfarenheter i den processen. Istället tenderar 

dessa organisationer att fokusera på att leverera utan att någonsin eller i liten utsträckning 

reflektera över det genomföra projektet. Vidare diskuterar Hobday (2000) att parallellt 

löpande projekt kan ha speciellt svårt med integration och samarbete om de går sin egen väg. 

Synen på projektens säregenhet som lokalt begränsade kan bli ett hinder för samarbete dem 

emellan (Berggren & Lindkvist 2001). För att effektivt kunna överföra men också dela 

kunskap menar King (2006) därför att det är viktigt att ha en dynamisk kunskapsförmåga.  

1.1.1 Kunskapsföretag 

Ett kunskapsföretag kännetecknas av en organisation som kan skapa dynamik och integrera 

olika kunskapsaktiviteter (King 2006). Lyckas företag göra det ökar sannolikheten att en 

organisation både kan anpassa sig efter och generera ny kunskap. Knowledge management 

syftar till att använda strategier, processer och teknologier genom att fördela och aktualisera 

information och expertis (Satyadas, Harigopal & Cassaigne 2001). Detta för att kreativt 

förbättra och effektivisera problemlösning och beslutsfattande i organisationer. Den kreativa 

förmågan att komma fram till nya lösningar är viktigt för organisationens konkurrenskraft, 

menar Siau (2000). Att använda sig av tidigare data är även ett sätt för att öka sannolikheten 

för kreativa lösningar. Vidare förklarar han att bristen på insamlad data (erfarenheter och 

kunskaper) tidigare varit ett problem. Däremot har teknologin gått framåt och lagrandet 

upplevs idag lättare, inte som ett stort hinder. Trots att det kontinuerligt ges ut ny litteratur 

som syftar till att kombinera etablerade teorier med praktiska råd för tillvaratagande av 

kunskap (Lock 2003) finns det fortfarande outforskade områden inom detta ämne (Anbari, 

Carayannis & Voetsch 2008; Maaninen-Olsson 2007). 

 

Eva Maaninen-Olsson (2007) presenterar i sin avhandling om kunskapsintegrering förslag på 

ytterligare studier där hon bland annat tar upp kunskapsintegrering mellan projekt i 

projektorganisationer. Williams (2008) stärker detta som relevant då efterfrågan på lösningar 

är stor hos företag. Utvärdering är ett begrepp som enligt Frame (2003) har definierats som: 

ett objektivt, periodiskt lagrande för att fastställa status för projektet i förhållande till angivna 

mål. Scarbrough, Bresnen, Edelman, Laurent, Newell och Swan (2004) förklarar däremot att 

det finns olika typer av utvärdering, exempelvis lärande via reflektion.  

1.2 Problemdiskussion 

Sammanfattningsvis finns det mycket tidigare forskning inom Projekt- och Knowledge 

management som konstaterar att det finns brister och svårigheter i att samla in och ta tillvara 

på ny kunskap i projekt (Hobday 2000; Maaninen-Olsson 2007; Packendorff 1995; Williams 

2008). Projektorganisationer har beskrivits som innovativa och effektiva men har svårt att lära 

av tidigare misstag (Julian, 2008). Packendorff (1995) menar också att lärandet i ett projekt 

inte enbart bör studeras utan även lärandet mellan olika projekt. Anbari, Carayannis och 

Voetsch (2008) konstaterar att om framtida projekt lyckas eller inte kan i stor grad påverkas 

av organisationernas förmåga att tillvarata och aktualisera utvärderingar som ett levande 

dokument. Dessutom hänvisar både Lindell (2005) och Williams (2008) till att 

projektutvärderingar ofta eftersätts då de inte uppfattas som tillräckligt motiverande för de 



- 3 - 

 

anställda att genomföra. Utvärderingen kan inte ses som framgångsrik förrän den lyckas 

integreras eller bidrar till nya erfarenheter och insikter till kommande projekt (Collier, 

DeMarco & Fearey 1996). Kombinationen mellan problemområdena har lett fram till studiens 

syfte. 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att studera hur en projektorganisation använder sig av utvärdering för 

lärande mellan projekt.  

 

De forskningsfrågor som ställs för att besvara syftet är: 

 

- Hur struktureras och genomförs utvärderingar? 

Det finns indikationer på att utvärderingarna är bristfälligt genomförda, att de uppfattas 

som tråkiga och inte tar upp negativa aspekter. Därför är det relevant att se hur 

utvärderingar genomförs och struktureras i en projektorganisation. 

 

- På vilka sätt dokumenteras och lagras erfarenheter från projekt? 

Med hjälp av databaser finns det möjligheter för framtida och parallella projekt att ta del 

av andras utvärderingsmaterial. Framgångsrecept eller misstag kan appliceras eller 

undvikas. Det är därmed relevant att ta reda på hur en projektorganisation dokumenterar 

och lagrar erfarenheter. 

 

- På vilka sätt absorberas kunskap i projekt? 

Erfarenhet utvecklar kompetensen hos de som involveras men studier visar att 

projektorganisationer har svårt att dra lärdom av tidigare projekt. De tenderar istället att 

leverera utan att reflektera över tidigare erfarenheter. Det är därmed relevant att ta reda på 

hur kunskap absorberas in i projekt. 
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 Litteratur och teoretisk referensram 2
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som studien utgår från. Kapitlet inleds 

med att presentera vad som är att betrakta som ett projekt men även hur det kraftigt 

överensstämmer med en temporär organisationsform. Detta gör det möjligt att se 

kunskapsutbyte mellan projekt som ett inter-projektuellt lärande. Tillsammans med 

utvärdering som ett verktyg för kunskapsutbyte illustreras till sist en modell för hur inter-

projektuellt lärande som process ser ut. 

2.1 Projekt som organisationsform 

Projekt managements huvudsyfte är att utföra ett projekt på ett lyckat sätt (Alias, Baharum & 

Idris 2012). Det har lett till att projekt management idag är det viktigaste fältet inom 

management, enligt Kania, Spilka och Griner (2013). Enligt Packendorff (1993) är ingen 

organisation att betrakta som strikt permanent då alla företag förändras i utveckling och 

anpassning till dess behov. Enligt Lundin och Steinthórsson (2003) betyder det att alla 

organisationer istället går att betrakta som temporära, något som Packendorff (1993) endast 

stipulerar i en filosofisk kontext. Lundin och Steinthórsson (2003) och Packendorff (1993) 

tillskriver däremot projekt som en utpräglad temporär organisationsform.  I sökande efter 

lösningar på problem som tillskrivs temporära organisationsformer menar därför Lundin och 

Steinthórsson (2003) att projekt är det ultimata forskningsobjektet. Eftersom projekt kan ses 

som en temporär organisation är det också utifrån ett inter-organisatoriskt lärande som lärande 

mellan projekt bör betraktas (Fridriksson 2008). Det vill säga lärande mellan olika 

organisationer. Detta är ett fenomen som även benämns som inter-projektuellt lärande 

(Prencipe & Tell 2001), en benämning som hädanefter används vid lärande mellan projekt i 

studien. 

 

Det kan finnas svårigheter i att identifiera vad som är lärande i projekt och vad som är lärande 

mellan projekt. Berggren och Lindkvist (2001) menar att det beror på lärandets uppkomst. 

Lärande kan skapas genom deltagande i ett projekt, något som eftersträvas att vidareförmedlas 

till nästa projekt. Det betyder att företagsstrategier för lärande i projekt måste gå i samklang 

med hur de arbetar för att integrera lärandet mellan projekt, menar Söderlund och Tell (2001). 

Enligt dem är detta intimt sammankopplat med organisationens lärande i sin helhet. Söderlund 

och Tell (2001) förklarar att det som särskiljer ett projekt från en traditionell organisation är 

främst fokusering på en uppgift. Maaninen-Olsson (2007) menar dock att det inte går att se 

projektgrupper som en helt distanserad eller avgränsad del från övriga organisationen. 

Engwall (2003) beskriver också att projekt inte bör ses som ensamma öar i organisationen, 

utan som öppna system. Det är något skiljer Project managementforskning från ett mer 

traditionellt perspektiv. Genom att ta tillvara på ett projekts historia menar Engwall (2003) att 

organisationen kan tillvarata erfarenheter och förmedla kunskap mellan projekt.  

 

Projektbaserade organisationer tillskrivs som potentiellt mer effektiva än de traditionella då de 

kan ändra organisationsstruktur efter produkt och/eller kund, enligt Hobday (2000). Han 

menar att eftersom de är tillfälliga omfattas de inte av den antiinnovativa normen som kan 

upplevas i den mer traditionella organisationen. Projektorganisationer kan också ses som 

lärande organisationer som lär sig av att testa nya metoder. Att föra vidare denna kunskap och 

implementera det i nästa projekt eller i organisationen har dock visat sig vara svårt att uppnå 

(Anbari, Carayannis & Voetsch 2008; Julian 2008; Newell 2004).  

 

 

 



- 5 - 

 

 

 
 

Figur 2.1: Påverkade faktorer på inter-organisatoriska lärandet 

 

(Easterby‐Smith, Lyles & Tsang 2008, s. 679) 

 

Figur 2.1 beskriver vilka faktorer som kan påverka det inter-organisatoriska lärandet (inter-

projektuella lärandet). Figuren visar hur kunskap kan föras från en avsändare till en 

mottagare. Denna väg är till viss del symmetrisk då lärandet kan ske från båda håll. Rollerna 

förändras genom exempelvis kundnätverk eller allianser, vilket leder till det symmetriska 

förhållandet (Easterby‐Smith, Lyles & Tsang 2008, s. 679). För att kunna fånga in ny kunskap 

måste både mottagare och avsändare ha en viss förmåga att känna igen och kunna applicera 

den, menar Cohen och Levinthal (1990). Denna förmåga behöver ses utifrån mottagarens 

tidigare kontext, exempelvis genom tidigare erfarenheter (Lane & Lubatkin 1998). Modellen 

visar också hur kunskap utifrån dess natur kan vara komplex, tvetydlig men också dess 

förmåga att vara tyst (kapitel 2.3). 

 

Hobday (2000) gjorde en fallstudie där han jämförde effektiviteten mellan en traditionell- och 

en projektbaserad organisation. Han fann att projektbaserade organisationer hade mer 

potential att vara innovativa och hade bättre möjligheter för en mer effektiv projektledning. 

De negativa egenskaperna som han fann var att projektbaserade organisationer verkade vara 

svagare i att samordna processer, kapacitet och resurser med övriga organisationen. Studien 

visade att det fanns problem i större projekt med lärande samt kommunikation mellan andra 

projekt. Hobday (2000) menar att traditionella organisationer oftare avsätter tid och utrymme 

för kunskapsutbyten. Projektorganisationer är däremot starkare i andra aspekter som tekniska 

uppgifter och utförande. Det beror dels på att projekten kan vara säregna och ”gå sin egen 

väg”, vilket gör det svårt för chefer att ta kontroll över kunskapsutbyten. Det begränsar i sin 

tur företagens totala kapacitet. 

 

Söderlund och Tell (2001) beskriver att tidigare forskning inte fokuserat på lärandet mellan 

projekt. Berggren och Lindkvist (2001) förklarar att det främst fokuserats på ledning, styrning 

och organisering av det enskilda projektet. Framgång menar de har mätts utefter uppfyllande 

av vissa kvalifikationer, exempelvis planering gällande tidsram och budget. Lite hänsyn har 

tagits till lärande mellan projekt och övriga organisation. Berggren och Lindkvist (2001) 

menar att det medför att det finns forskning om projektets alla faser, från uppstart till slut, 

men lite om lärandet mellan projekt. De pekar också på problemområden som kan uppstå i 
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lärandet mellan projekt. Problemområdena är: för mycket fokus på kortsiktig 

kunskapsuppbyggnad, att det inte går att replikera tidigare projekt på grund av dess 

säregenhet, nya relationer och förtroende måste skapas mellan medarbetare och kund 

(Söderlund och Tell 2001). 

2.2 Explicit kunskap 

Gasik (2011) beskriver att kunskap är den viktigaste resursen inom Project management, 

därmed har även Knowledge management blivit ett viktigt ämne i företagsvärlden (Linh-Chi 

2012). Det är ett managementverktyg som syftar till att använda strategier, processer och 

teknologier för att fördela och aktualisera information och expertis (Satyadas, Harigopal & 

Cassaigne 2001). Det möjliggör för att på ett effektivt sätt kunna överföra och dela kunskap 

genom hela organisationen. Att kunna använda sig av den informationshanteringen i en 

kreativ och dynamisk process medför att företagets prestationer drivs framåt (King, 2006). 

Det är däremot viktigt att påpeka att det finns olika typer av kunskap, en som kan lagras och 

överföras genom exempelvis kopiering är den explicita (Nonaka & Takeuchi 1995). Den 

bygger på rationalitet och kan vara lagrad i dokument, datorer eller andra typer av 

lagringsenheter. Det är alltså värdefullt att tänka i termer av inputs och outputs, som ständigt 

cirkulerar i organisationen (Anbari, Carayannis & Voetsch 2008). De outputs som skapas kan 

ge en viktig input till nästkommande projekt genom att ta hänsyn till olika processer. Dessa 

processer innefattar exempelvis riskidentifiering, kalkylering, riskanalysering, resursplanering 

och projektets omfattning. Den explicita kunskapen går även att vidareföra till andra i 

organisationen utan social interaktion (Nonaka & Takeuchi 1995). 

 

Problematik med att ta tillvara på material i databaser på ett effektivt och givande sätt för 

nästa projekt är väldokumenterat (Keegan & Turner 2001; Mignerat & Rivard 2012; Newell 

2004).  Carrillo, Harding och Choudhary (2011) sökte lösning på problemet i en studie där de 

undersökte om textsökningsprogram (Knowledge Discovery from Text & Text Mining) kunde 

medföra att mer eller ny kunskap utvanns från utvärderingarna. Teknikerna går ut på att söka 

efter specifika ord i databasen för att på ett lättillgängligt sätt hitta den information som kan 

vara av värde. Resultatet av studien var svårtolkad men kunde ändå visa att teknikerna 

medförde att ny kunskap tillfördes i organisationen (Carrillo, Harding och Choudhary 2011). 

Begränsningar i nyttan av dataprogram kan dock fortfarande diskuteras då de inte ansågs 

tillräckligt användarvänliga för att det ska vara effektiva (Rhodes & Dawson 2013). Dessutom 

visade studien att deltagarna fortfarande var i behov av mänsklig tolkning av materialet. Det 

för att avgöra dess kontextuella signifikans, oavsett om ord och meningar lätt kunde utrönas 

(Carrillo, Harding & Choudhary 2011). Användandet av databaser är något som först görs 

efter sökningar av information hos personliga kontakter eller via mail till andra inom 

organisationen, något som kan förbättras genom en mer utvecklad sökmotor enligt Maaninen-

Olsson (2007). 

 

Databaser som syftar till att vidareförmedla sparad kunskap och erfarenhet bör fylla vissa 

kriterier för att de anställda ska vara villiga att använda dem, enligt Pedler, Burgoyne och 

Boydell (1997). De bör vara uppdaterade med det senaste inom organisationen och riktade till 

dem som behöver det. Lika viktigt är dock att de är: användarvänliga, uppmanar till lärande, 

intressanta och helst roliga att använda, förklarar Pedler, Burgoyne och Boydell (1997, s. 

92). Mignerat och Rivard (2012) beskriver att projektledare använder sig av utvärdering som 

ett legitimerande arbetssätt eftersom den innefattas i den institutionaliserade rollen. Detta 

förklarar att även om utvecklingen av databaser har gått revolutionsartat framåt är 

felfrekvensen i dessa system fortfarande hög. Informationssystemen är institutionellt 

uppbyggda och projektledare tenderar att utan hänsyn till effektivitet använda sig av dem. 
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Detta är ett sätt att upprätthålla sin egen legitimitet, menar Mignerat och Rivard (2012). Det 

har helt enkelt blivit en distinktion mellan den institutionaliserade retoriken och praktiska 

användandet, där utförandet blir bristfälligt. Sammanfattningsvis upprättar 

projektorganisationer en databas eftersom det är en institutionaliserad process men 

effektiviserar den inte då motivationen är begränsad till att upprätthålla legitimiteten. 

2.3 Tyst Kunskap 

Den andra typen av kunskap är den tysta, vilken inte går att överföra utan mänsklig kontakt. 

Polanyi (1966) var en av de första att mynta begreppet och menar att människor har mer 

kunskap än de explicit kan förmedla. Bristen på definition av den tysta kunskapen har också 

gjort den svår att formulera (Kogut & Zander 1992; Venkitachalam & Busch 2012). Den är 

dock avgörande i situationer där förmågan att fatta rätt beslut är väsentlig (Ribeiro 2013). 

Bristen på definition av den tysta kunskapen beskrivs som ett fält med stora möjligheter att 

positivt påverka lärandeprocessen (Kogut & Zander 1992).  

 

Senare forskning har lyckats identifiera en mängd olika sätt att tillvarata den tysta kunskapen, 

men två sätt har framförallt uppmärksammats av Ribeiro (2013). Den första är att identifiera 

den tysta kunskapen och därmed planera blandningen av arbetsgruppens deltagare efter deras 

likheter. Det ökar förutsättningarna för den tysta kunskapen att spridas mellan de mer erfarna 

och de mindre erfarna individerna. Det andra sättet fokuserar på att förstärka den tysta 

kunskapen och erkännandet av den. Det för att uppnå målet på kortast möjliga tid och 

generera positiva effekter på ekonomi och social hållbarhet. Ribeiro (2013) genomförde en 

fallstudie inom den Brasilianska nickelindustrin där han analyserade två grupper. Den ena 

gruppen hade inga tidigare erfarenheter och den andra hade tidigare erfarenheter inom fältet. 

Studien visade att den mer erfarna gruppen hade bättre möjligheter till att utforma och 

förbättra strategier, ledningssystem och personalpolitik. Arbetarnas tidigare erfarenheter 

aktiverades och deras tysta kunskap översattes såväl till bättre ekonomiskt utfall som till 

bättre drift och säkerhet. Ribeiro (2013) föreslår ett konceptuellt ramverk som gör det möjligt 

att överföra och utveckla tyst kunskap. Den går ut på att identifiera och kvalificera erfarenhet 

i olika nivåer. På detta sätt kan tyst kunskap hanteras på en mängd sätt men Ribeiro (2013) 

framhåller främst två. Den första är att blanda individer med olika grad av tyst kunskap för att 

skapa mer likhet i organisationen. Den andra fokuserar på kunskapsförstärkning, att uppnå ett 

mål på kortast möjliga tid. Vidare förklarar Ribeiro (2013) att det finns möjligheter att 

utforma och förbättra strategier genom att erkänna och fokusera mer på den tysta kunskapen. 

 

För att ge möjlighet åt sociala möten att ske och information att överföras är det viktigt att det 

finns en arena för människor att mötas. Öppna kontorslandskap, visade Maaninen-Olssons 

(2007) studie, är ett bra exempel på en sådan arena. Att individerna och organisationen 

skapade ett gemensamt språk förklarar hon också är viktigt för att projektmedlemmarna ska 

vara villiga att tillvarata inputs från omgivningen. Det är något som underlättas av 

arbetsformer som är likartade över tid och därmed kan överskrida kulturella och språkliga 

barriärer. Maaninen-Olsson (2007) menar att det är så en gemensam grund skapas. Hon 

förklarar vidare att projektorganisationer i hög grad är beroende av mänsklig interaktion för 

att kunskap ska föras vidare. Hon benämner individer som mänskliga mediatorer som tar in 

och bär erfarenheter från en plats till en annan. Mediatorn blir då bryggan mellan två projekt 

genom vilken erfarenheter förmedlas. Detta konstaterande bör enligt henne ligga till grund för 

förändrad syn på projektledning där individers integrerande med varandra och den positiva 

aspekten av detta bör beaktas. När individer inom en organisation delar med sig av sina 

erfarenheter leder det till nya samförstånd (Joint understandings), något som bidrar till lärande 

inom organisationen (Fridriksson 2008). Däremot finns det enligt Maaninen-Olsson (2007) 
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brister i att enbart förlita sig på mänskliga mediatorer som kunskapsöverförare. När en person 

försvinner ur projektet går resterande individer miste om dennes kompetens och erfarenhet. 

Maaninen-Olsson (2007) menar att detta är vanligt då personalomsättningen generellt är hög 

inom projektorganisationer. Behovet av explicita dokumenthanteringar som exempelvis 

databaser eller e-post som mediator är därför fortsatt stor. 

 

Polanyi (1966), Nonaka och Takeuchi (1995) är överens om att den explicita kunskapen är 

beroende av den tysta. Polanyi (1966) menar att tyst kunskap inte går att översättas till 

explicit, dock finns det en delad mening om detta. Kritiken mot den explicita kunskapen är 

bland annat bristen på social interaktion (Linh-Chi 2012). Bristen hos den tysta kunskapen är 

istället att den är svårdefinierad och socialt beroende (Venkitachalam & Busch, 2012 Ribeiro, 

2013). Nonaka (1994) hävdar dock att det går att konvertera den tysta kunskapen till explicit 

likväl som det går att konvertera den explicita till tyst. Det genom att organisationer startar 

kunskapsspiraler där kunskap kastas om mellan explicit och tyst. Därmed kan kunskapen 

också integreras med resten av individerna i organisationen. Det möjliggör för en dynamisk 

och ständig lärandeprocess (Nonaka 1994). 

2.4 Lärande mellan projekt 

Maaninen-Olssons (2007) forskning om hur projekt integrerar kunskap från dess omgivning 

och dess historia beskriver hur projekten kontinuerligt behöver ny kunskap. Den nya 

kunskapen behöver komma utanför projektets egna gränser för att kunna hantera oväntade 

situationer under dess livscykel. Lärdomar av projektutvärdering är därför inte bara av vikt 

vid nästa projekts planering och uppstart. Maaninen-Olsson (2007) menar att 

gränsöverskridande aktiviteter är lösningen på detta. Tidigare forskning har fokuserat på hur 

projektledare söker sig utanför projekten för att få ny kunskap. Maaninen-Olsson (2007) 

menar dock att även projektdeltagares gränsöverskridande aktiviteter, social kontakt med egna 

kunskapsnätverk, faktiskt genomförs.  

 

Vid de fall Maaninen-Olsson (2007) tydligt kunde notera att kunskap som hade överförts, från 

ett projekt till ett annat, i hög grad var beroende av projektdeltagares närvaro i båda projekten. 

Individer som medverkat i två likartade projekt bär antingen på kunskapen eller vet var de kan 

finna den. Hennes studie visade också att de i hög grad var villiga att överföra den. 

Multiprojektverksamhet verkar således vara ett framgångsrecept för gränsöverskridande 

kunskapsöverföring, något som dock skapade andra problem i form av resursfördelning. 

Maaninen-Olsson (2007) understryker att kunskapsintegrering till största del handlar om ett 

socialt samspel, att människor är mediatorer som överför kunskap. Hon beskriver att 

fördelarna är att individerna kan överföra de vunna reflektionerna och erfarenheterna som 

skapats i ett projekt till ett annat. Däremot förklarar även Maaninen-Olsson (2007) att om 

organisationen enbart förlitar sig på detta som kunskapsöverföringskanal begränsas 

kunskapen till de projekt som individerna tidsmässigt haft möjlighet att delta i.  

 

Inom Knowledge management finns det främst tre skolbildningar, en positivistisk, en icke- 

positivistisk och en pluralistisk (Linh-Chi 2012). Den positivistiska skolan betonar kunskap 

som en representation av världen, att kunskap är objektivt och fri från påverkan (Chiva & 

Alegre 2005; Spender 1996). Den icke-positivistiska skolan betonar kunskap som socialt 

konstruerad, att människor tolkar verkligheten olika. Därmed är kunskap inte en 

representation av världen utan en konstruktion (Chiva & Alegre 2005). Det pluralistiska 

synsättet kombinerar den positivistiska och den icke-positivistiska skolan och menar på att 

organisationer har olika typer av kunskap (Orlikowski 1996). Linh-Chi (2012) föreslår dock 

en fjärde som är starkt kopplat till ett pragmatiskt synsätt, ett reflekterande 
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kunskapshanteringsperspektiv. Kunskap bör alltså inte eftersträvas att lagras i olika databaser 

då kunskap måste ses i sitt sammanhang och dess kontext. Maaninen-Olsson (2007) förklarar 

att specialisters kunskap tillföll det projekt som denne prioriterade när de är inblandade i flera 

projekt. Denna prioritering kunde avgöras av intressen, behov eller tillgänglig tid, något som 

snarare försvårar kunskapsöverföring i de nedprioriterade projekten. 

 

Keegan och Turner (2001) genomförde också en studie på lärande mellan projekt där de 

studerade 19 internationella organisationer med projektbaserad arbetsform. I studien 

redogjorde alla företag att de hade någon form av utvärderingsprocess efter avslutat projekt. 

Syftet med den var enligt företagen att andra inom organisationen skulle få ta del av de 

erfarenheter som genererats under projektets gång. Denna process innebar i idealfallet att de 

som varit involverade i projektet skulle avvara tid efter genomförandet för reflektion och 

insamling av vunnen kunskap (Lessons learned). Resultatet av studien visade dock att detta 

sällan skedde då tid till utvärdering inte prioriterades. Anställda blev istället direkt 

involverade i nästkommande projekt som ett resultat av tid och effektivitetskrav. Alla i 

studien kritiserade dock denna process då det inte fanns något utrymme för att ta del av 

erfarenheter som uttryckts genom utvärderingar.   

 

Newell (2004) genomförde en liknande fallstudie på en stor Holländsk bank där hon fann att 

utvärdering efter avslutade projekt faktiskt genomfördes, men att mervärdet av dessa i stort 

sätt uteblev. De intervjuade respondenterna gav liknande kritik som de i Keegan och Turners 

(2001) studie där de uttryckte frustration över den tid som processen tog. Skillnaden i denna 

studie (Newell 2004) var att organisationen faktiskt hade skapat ett erfarenhetsmaterial efter 

krav av ledningen, men det inte tillvaratogs av nästa projekt. Materialet som skapades lades ut 

på intranätet men ingen av respondenterna kunde svara på vilken nytta det gjorde då ingen 

fann det av värde. Lärande mellan projekt hänvisades istället till sociala kontakter mellan 

anställda. Williams (2008) trycker på vikten av att lära sig från ett projekt till ett annat, men 

för att nå dit behöver forskningen fokusera på hur verkligheten faktiskt ser ut idag. Williams 

(2008) fann att projektutvärderingar värderas som väldigt viktiga och är en integrerad del av 

en lärande organisation. 

 

Studier visar att det är stor skillnad mellan vad projektledare önskar blir gjort inom 

projektutvärderingar och faktisk praxis (Mignerat & Rivard 2012; Rhodes & Dawson 2013). 

Williams (2008) menar att det tydliga svaret på varför denna situation uppstår är bristen av tid 

hos medarbete och avsaknad av stöd från ledning. En annan faktor som spelar in i svårigheten 

att förbättra utvärderingar är organisationskulturer. Kultur verkar ha en hämmande effekt på 

förändringsarbetet inom detta område enligt Williams (2008). Detta förutsatt att ledningens 

kultur inte är inställd på lärande, enligt Wiewiora, Murphy, Trigunarsyah och Brown (2014) 

Vidare förklarar Williams (2008) att det är projekts komplexa underliggande processer som 

gör det svårt att finna orsakssamband mellan insats och resultat. Det medför att det blir svårt 

att generera relevanta erfarenheter. I studien lyckades organisationen till viss grad undvika 

denna problematik genom en kartläggning av orsakssamband (casual mapping session). 

Projektledarna som medverkade i studien uppfattade ändå inte att detta ledde till fullständig 

lösning på problemet. Williams (2008) förklarar därför att behovet av praktisk utveckling 

inom detta område är av stor vikt för organisationer. Det narrativa bidraget i överförandet av 

lärdomar från ett projekt till ett annat menar Willams (2008) är påtagligt.  

 

I en annan studie av Scarbrough et al. (2004) undersökte de samspelet mellan projektbaserat- 

och organisatoriskt lärande. Genom att undersöka projektbaserat lärande kunde de identifiera 

att det hade olika effekt under projektets gång. Att lära sig genom erfarenheter (lärande 
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genom absorbering) var mer framträdande i början av ett projekt. Därefter arbetades det mer 

restriktivt med den typen av lärande. De kom också fram till att lärande via reflektion var 

viktigt för att långsiktigt skapa utveckling. En annan slutsats var att organisationsform och 

strategi påverkade dynamiken i det projektbaserade lärandet. Studien observerade att i projekt 

där det uppstod ovanliga omständigheter var det möjligt för lärande att utvecklas till andra 

projekt. Detta ansågs öka inlärningsförmågan kraftigt. Genom att slutligen jämföra lärande via 

absorbering och lärande genom reflektion fann de att vid ett tidigt skede i projektet krockade 

dessa två, men att de kompletterade varandra senare. Scarbrough et al. (2004) kunde 

paradoxalt nog konstatera att det mest framgångsrika inom projekt var att lära och sedan 

behålla det lärandet, men att det hämmade projektmedlemmarnas förmåga att kunna relatera 

till andras erfarenheter. Det finns alltså vissa gap för att kunna förverkliga projektbaserat 

lärande och de kommer framförallt ifrån samspelet mellan lärande och organisatoriskt redan 

existerande kunskap. För att vända trenden behöver projektets position i det organisatoriska 

sammanhanget och dess strategier förändras, menar Scarbrough et al. (2004).  

 

En utvärderingsprocess och funnen insikt kan inte kallas framgångsrikt, även om väl 

genomförd, förrän det bidrar till handlande (Collier, DeMarco & Fearey 1996). 

Förutsättningarna för bra projektutvärderingar som faktiskt används är större när ledning visar 

engagemang och trycker på arbetets relevans (Maaninen-Olsson, 2007; Williams, 2008). 

Dixon (1999) förklarar att inter-projektuellt lärande kräver att alla i organisationen är 

engagerade i processen. Ledning i organisationer måste åta sig och underkasta sig denna 

insikt till fullo för att lyckas, enligt Collier, DeMarco och Fearey (1996). Vidare förklarar de 

att deltagare i projekt blir motiverade att göra utvärderingar när de känner att varje del är ett 

viktigt bidrag till lärandet till och utvecklandet av nästa projekt. Dixon (1999) menar också att 

själva infrastrukturen i organisationen måste vara inriktad på lärande och anpassad därefter 

för att bli framgångsrik. 

2.5 Utvärdering som metod för lärande 

Alias, Baharum och Idris (2012) genomförde en studie där de undersökte vilka kriterier ett 

projekt behöver ha för att resultatet av ett projekt ska ha som störst möjligheter till att lyckas. 

Ett av kriterierna var utvärdering, att efter varje projekt lära sig av de erfarenheter deltagarna 

fått under projektets gång. Att utvärdera handlar om jämförelsen mellan det initialt förväntade 

och det som i slutändan inträffade (Mantel 2001). Utvärdering i organisations- eller 

projektsammanhang bör dock inte begränsas av den jämförelsen. Det handlar istället om att gå 

igenom de kritiska delarna som projektet stött på och bidragit till nya erfarenheter (Mantel, 

2001). Utvärdering som verktyg används för att bestämma vilka prioriteringar som 

organisationen eller projektet bör använda sig av i liknande situationer (Bielavitz 2011). Att 

genomföra utvärderingar för att ta vara på kunskap är en strategiskt erkänd metod, då den 

bidrar till att förbättra organisationen genom kontinuerligt lärande (Anbari, Carayannis & 

Voetsch 2008). 

 

En utvärdering kan komma till användning i olika stadier i ett projekt. Det kan vara när en 

nyckelperson blivit ersatt eller utbytt, en kund vill ha ett definitivt slutdatum, det finns 

incitament på att något inte går som planerat, ingen verkar ha någon kontroll över projektet 

eller när planeringen inte följs (Radcliff 2003). Den kan också ske i slutstadiet av en 

projektprocess för att ta tillvara på de erfarenheter som erhållits (Lindell 2005). Den 

problematik som Lindell (2005) pekar ut är att det finns tendenser till att inte göra 

utvärderingarna då de uppfattas som tråkiga. De kan också uppfattas som överflödiga då 

ingen vid senare tillfällen verkar ta det till användning (Maaninen-Olsson 2007). Vid lyckade 
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projekt vill projektdeltagarna istället fira och vid mindre lyckade istället bara glömma och gå 

vidare med nästa (Lindell 2005). 

 

När det genomförs en utvärdering i ett pågående projekt finns det fyra olika steg som kan 

användas för att identifiera förbättringsbehoven (Radcliff 2003). Det första som görs är en 

utredning som ofta består av möten med de inblandade. De går igenom planeringen, den 

administrativa verksamheten, dokumentkontrollen, personal och administrativa resurser, 

informationsflödet, utvärderar ledarskap, finansiella överväganden samt en rad andra 

processer direkt sammanlänkade med projektet. Nästa steg är att gå igenom hur deltagarna ska 

agera för att komma vidare med projektet, att planera hur det fortlöpande projektet ska 

genomföras (Anbari, Carayannis & Voetsch 2008; Radcliff 2003). De frågor som hanteras 

och utvecklas är budget, arbetsbeskrivningar, personal och resursrapporter, säkerhetsfrågor 

etcetera. Den tredje fasen är förverkligande av det som i tidigare steg tagits fram. Den fjärde 

fasen som består av övervakning, att se till att saker går som planerats (Anbari, Carayannis & 

Voetsch 2008; Radcliff 2003).  

 

Bielavitz (2011) beskriver att användandet av poängsystem blivit ett alltmer populärt och 

vanligt fenomen inom projektutvärdering. Genom att varje projekt utvärderas och tilldelas 

poäng utefter kriterier blir det möjligt att dels jämföra projekt men också att rangordna dem. 

Utvärdering kan med hjälp av det användas som en matris. Matrisformen av utvärdering 

kallas dels för projektutvärdering men kallas även för Projekt prioritering (Bielavitz 2011). De 

fördelar som finns med denna typ av utvärdering är att den konversation som uppstår genom 

att poängsätta de olika momenten kan leda till en djupare förståelse för den omfattning, de 

resurser och den tidsplan som projekten kräver (Bielavitz 2011). Genom att betygsätta 

projekten i en poängskala får både projektledare och de inblandade en mer proaktiv attityd 

gentemot sina projekt (Xu & Yeh 2014; Bielavitz 2011). De tar därmed mer ansvar över hela 

utvärderingsprocessen.  

 

Utvärderingar i projekt är viktiga för att få fram en databas av information som kan stå som 

stöd och utgångsinformation till framtida projekt. Denna databas gör det enligt Anbari, 

Carayannis och Voetsch (2008) möjligt för framtida projektdeltagare att kunna forma och 

värdera kostnader, scheman och tekniska lösningar mer effektivt om de tar del av tidigare 

erfarenheter. Använder projekt sig av kunskap från tidigare erfarenheter möjliggör det för 

projektledare att: 

 

- Identifiera kunders förväntningar; 

- Fastställa sannolikheten för en viss omfattning med vissa typer av projekt och 

specifika projektkunder; 

- Upprätta godtagbara kvalitetsstandarder för ett projekts slutresultat; 

- Identifiera och kvantifiera effekterna av risker som kan störa, till och med se till, 

att ett projekt misslyckas; 

- Kartlägga risker och osäkerheter i varje fas i ett projekts livscykel; och 

- Identifiera potentiella ”osynliga kunder”. På så sätt möjliggörs en kartläggning 

av alla potentiella projektkunder och deras del i projektet. 

 

(Anbari, Carayannis & Voetsch 2008, s. 641 
Översatt av Amanda Levén 2014) 

 

Med ovanstående punkter i åtanke konstaterar Anbari, Carayannis och Voetsch (2008) att 

utvärderingsprocesser är en strategiskt viktig process. Den skapar en essentiell databas där 
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lärandet till nästa projekt möjliggörs. Detta bidrag menar de är avgörande för huruvida 

utformningen till nästa projekt blir framgångsrikt i dess sätt att bland annat utbilda specifika 

projektmedlemmar för framtida projekt. 

2.6 Tillvägagångssätt för lärande 

I en studie om projektorganisationer av Julian (2008) ger han fyra rekommendationer till 

ledare för att förbättra deras förmåga att lära av tidigare projekt, att tillvarata kunskap mellan 

projekt. Den första är vikten av sociala nätverk. Att bygga starka nätverk genom förtroende 

och förståelse mellan de olika delarna i organisationen gör ledaren till en brygga för 

kunskapsspridning. Istället för att visa på brister i deras rutiner, projektets eller andra delar av 

organisationen, är det viktigt att förstå deras olika behov. Knight (2002) menar också att 

lärandet i och mellan olika nätverk är en viktig process. Att integrera information anses vara 

ett av de mest betydelsefulla sätt för att ändra en organisations funktion och struktur. Det 

betyder i sin renaste form att när information integreras på ett smidigt sätt möjliggör det för 

chefer att arbeta utifrån samma information vid samma tidpunkt (Gil-Garcia, Schneider, Pardo 

& Cresswell 2005). Den andra rekommendationen Julian (2008) ger är att fokusera lika stor 

vikt vid lyckade projekt som vid misslyckade. Fokuserar projektdeltagare allt för mycket på 

misslyckade projekt löper de istället risk att överdriva metoder för att undvika misslyckanden. 

Det kan resultera i att projektets innovativa potential begränsas. Samtidigt som det är viktigt 

att organisationen tar del av och lär sig av mindre lyckade projekt är det även väsentligt att 

lära sig replikera framgångar. Den tredje rekommendationen Julian (2008) ger är att inte bara 

reflektera över projektet när det är slut, utan även under projektets gång. Många gånger 

sträcker sig projekt över en längre tid och det gör det vid ett senare tillfälle svårt att minnas 

hur projektdeltagarna tidigare hanterat ett problem. Därför uppmuntras ledare att via 

projektgrupper reflektera över projektet under dess livscykel, eventuellt veckovis eller vid 

projektets milstolpar. Den fjärde och sista rekommendationen är att etablera förutsättningar 

för att på ett neutralt sätt kunna förmedla erfarenheter. Det är viktigt att dessa sessioner inte 

domineras av defensiva rutiner, att individerna istället fokuserar på att dra lärdom av vunna 

erfarenheter. Ett sätt kan vara att använda sig av en extern handledare för att lyfta fram den 

tysta kunskapen. Det hjälper även gruppen att undvika en ”skylla-ifrån-sig” atmosfär, istället 

genereras en atmosfär som är mindre känslig mot försvarsreaktioner. 

 

Mest framstående diskussionsfenomen inom lärande organisationer är ett hälsosamt 

ifrågasättande mellan kollegor med samma utmaningar (Purhaghshenas & Esmatnia 2012; 

Raelin 2008). Grunden i detta är förmågan att kunna ställa bra frågor som inte skapar någon 

annan stimulans än nyfikenhet på ny kunskap. Syftet menar Raelin (2008) är att undvika 

rådgivning och istället ge respondenten utrymme för att reflektera på problematiska 

frågeställningar. Designar deltagare frågorna på detta sätt undviker de två saker, att få ett 

defensivt bemötande från respondenten men också att skapa utrymme för att illustrera hur 

smart den som ifrågasätter är. Raelins (2008) tanke är att skapa ett forum för lärande och 

utforskande, inte för rationalisering. Därmed bör även frågeställaren kunna utsättas för 

ifrågasättande, diskussionen bör bli ett givande och tagande av åsikter. Inte nog med att frågor 

måste vara bra utformade, i lärande team måste också medlemmarna ha en väl utvecklad 

förmåga att aktivt lyssna på sina kollegor. Aktiv lyssning innebär att undvika invanda mönster 

så som att förbereda sig på sitt nästa svar. Att lyssna aktivt kräver övning men vid rätt 

användande innebär det en ökad empati. Det ger en ökad förmåga att ta in och förstå andras 

situation, en väldigt viktig förmåga enligt Raelin (2008). 
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2.7 Sammanfattning och teoretisk analysmodell 

Kunskap är den viktigaste resursen för ett framgångsrikt projekt (Gasik 2011). Överförandet 

av kunskap mellan projekt kan liknas vid en inter-organisatorisk process (Fridriksson 2008) 

där projekten betraktas som temporära organisationer (Lundin & Steinthórsson 2003; 

Packendorff 1993). Denna process benämns mer specifikt som inter-projektuellt lärande när 

det handlar om lärande mellan projekt (Prencipe & Tell 2001). För att överföra kunskap 

menar Maaninen-Olsson (2007) att gränsöverskridande aktiviter är lösningen. Det kan vara 

genom nätverk eller annan social kontakt men även via andra mediatorer. Därigenom blir 

utvärdering ett viktigt verktyg som skapar långsiktig utveckling (Scarbrough et al. 2004). Det 

genom att ta del av och reflektera över Lessons learned i förbättringsarbetet (Alias, Baharum 

& Idris 2012). Utvärderingsmaterialet skapar en strategiskt viktig databas där lärande mellan 

projekt synliggörs explicit (Anbari, Carayannis & Voetsch 2008). Mottagande projekts 

förmåga att fånga upp kunskap beror både på dess vilja att ta emot ny kunskap och på det 

andra projektets förmåga att lära ut (Cohen & Levinthal 1990). För att utvärderingsprocessen 

ska bli framgångsrik behöver organisationens ledning vara inblandad och drivande 

(Maaninen-Olsson 2007; Newell 2004; Williams 2008).  

 

Linh-Chi (2012) hävdar att kunskap bör ses utifrån sin kontext och sitt sammanhang, enligt ett 

pragmatiskt perspektiv. Det syftar på att kunskap lagrat i databaser är begränsade på grund av 

dess brist av social interaktion, därmed blir den tysta kunskapen outnyttjad (Kogut & Zander 

1992; Robeiro 2013; Venkitachalam & Busch 2012). Studier (Keegan & Turner 2001; 

Maaninen-Olsson 2007; Newell 2004; Williams 2008) visar på att den vanligaste formen av 

kunskapsutbyte mellan projekt sker via social interaktion (tyst kunskap). Den negativa 

aspekten med att förlita sig på social interaktion som en värdeskapande resurs i organisationen 

är att när företaget tappar en medarbetare tappas även dess tysta kompetens. Bristen och 

svårigheten i att skapa strukturerade forum för kunskapsutbyte är också påtaglig (Maaninen-

Olsson 2007). För att skapa en organisation där en lärande kultur råder krävs en struktur som 

främjar kunskapsutbyte samt skapar engagemang från hela organisationen (Dixon 1999; 

Wiewiora et al. 2014).  

 

 
 

Figur 2.2: Inter-projektuellt lärande  
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För att grafiskt illustrera hur projekt via utvärdering förmedlar kunskap, enligt ovanstående 

referensram, presenteras figur 2.2. Modellen visar hur bryggan för kunskapsintegrering 

mellan två projekt ser ut. Den demonstrerar hur en utvärdering kan överföras och absorberas 

från ett projekt till ett annat. Utvärderingen görs i Projekt X som genererar ny kunskap, både 

tyst och explicit. Den tysta kunskapen uppstår via reflektion bland de inblandade individerna 

och den explicita via det dokument som framställs. Dokumentet kan därmed lagras i en 

databas för andra att ta del av men den tysta kunskapen kan också utbytas i form av social 

integration. Kunskapen kan därmed vidareförmedlas från kunskapskanalen till en mottagare. 

Modellen är symmetrisk och lärandet kan därmed ske åt båda håll. Alltså kan även Projekt Y 

överföra kunskap till Projekt X. Eftersom att en utvärdering inte behöver ske i slutet av ett 

projekt är modellen oberoende av tid, lärande kan ske både mellan parallellt pågående och 

tidigare projekt. När lärandeprocessen genomförts, kunskap har överförts från ett projekt till 

ett annat, har inter-projektuellt lärande uppstått. Överföringskanalen (kunskapsöverföring) har 

en väsentlig del i kunskapsspridningen.  Kunskapen är som tidigare nämnt antingen tyst eller 

explicit och dess förmåga att överföras påverkas av flera olika faktorer. De andra påverkande 

faktorerna är ledningens involvering i projekten, kunskapens komplexitet, vilken fas projekten 

befinner sig i, projektledares sociala nätverk och projektdeltagares egna kunskapsnätverk, 

kundernas agerande och företagskulturen. 
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 Metod 3
I det här kapitlet behandlas metoden för den empiriska insamlingen samt dess bearbetning. 

Det inkluderar tankeprocessen innan studiens utförande, inhämtning av teoretiskt material, 

transkribering och tolkning av genomförda intervjuer samt trovärdighet och metodkritik för 

studiens genomförande. 

3.1 Skapandet av studien  

Studien inleddes med en litteraturöversikt på såväl historisk som nutida forskning inom 

ämnet. Denna översikts ändamål var att sätta studien i en kontext där ett väldefinierat syfte 

och forskningsfrågor blev relevanta utifrån den teoretiska referensramen. Inhämtning av 

vetenskapligt material gjordes genom sökning på Google Schoolar, Högskolan i Borås 

sökmotor Summon, rekommendation av handledare samt litteratursökning i Högskolan i 

Borås bibliotek. Studiens teoretiska genomgång inleddes med att definiera och avgränsa vad 

ett projekt är och hur dess arbetsform har utvecklats historiskt sett. Sökord som användes för 

att hitta vetenskaplig litteratur var “project”, “project management”, ”knowledge”, 

“knowledge management”, “tacit knowledge”, “explicit knowledge”, “project evaluation”, 

”learning”, “project based learning”, “project lessons learned”, “post reviews”, ”post-mortem 

reviews”, “inter-organizational learning” och “inter-project learning”. Fokus i sökandet var på 

lärande, projekt och utvärdering, vilket ledde fram till andra sökord. Efter läsning av 

vetenskaplig litteratur gjordes fortsatta sökningar på specifika artiklar och författare som 

refererats till i text. I sökandet uppstod även en snöbollseffekt som format studiens innehåll i 

form av vald litteratur. Bryman och Bell (2013) beskriver fenomenet som att sökaren tar del 

av litteratur för att finna mer litteratur inom ämnet. Sökandet av aktuell litteratur slutade inte 

förrän referensramen var tillräckligt omfattande för att bygga en teoretisk referensram (figur 

2.2) som studien kunde analyseras utifrån.  

 

En djupgående kvalitativ forskningsmetod var mest aktuellt då forskningsproblematiken 

påverkades kraftigt av mänskliga processer och interaktioner (Bryman & Bell 2013). Syftet 

med metoden var att komma fram till hur en projektorganisation arbetade med inter-

projektuellt lärande och på så sätt bli underlag för vidare analys. Fallet som undersöktes var 

således utvärderingens bidrag till lärande mellan projekt hos CS. Fördelen med en fallstudie 

och kvalitativ forskning av denna typ är förmågan att flexibelt kunna fånga det observerade 

objektets natur (Bryman & Bell 2013). De löst strukturerade intervjuerna ger utrymme för att 

lyfta de underliggande sociala strukturerna som ligger bakom det studerade fallet.  

3.2 Källa till empiriskt material 

För att ta reda på hur en projektorganisation arbetar med lärande mellan projekt rent praktiskt 

blev en fallstudie aktuell. Det var väsentligt att studien genomfördes på en stor organisation 

där projektarbete var en vanlig företeelse. Två organisationer kontaktades och båda visade 

direkt intresse för studiens forskningsfrågor och problemområden. Valet av CS som 

organisation avgjordes därför av visat engagemang från kontaktpersonen.  

3.2.1 Företaget CS  

CS är ett multinationellt teknikkonsultföretag som arbetar inom industri, byggnad och 

fastighet, infrastruktur samt miljö. Verksamheten är uppdelad i dessa fyra divisioner samt två 

dotterbolag, vilket beskrivs på CS’s hemsida. De har länge varit etablerade på marknaden och 

har i Sverige mer än 1000 medarbetare samt cirka 60 000 runt om i världen. Företaget är en 

projektorganisation som genomför allt från små till större projekt som kan fortgå under många 

år och omsätta miljarder svenska kronor. Antalet inblandade individer i projekten har liknande 
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diversifiering och oftast är även andra organisationer och företag involverade i processerna
2
. 

Företaget har flera kontor i Sverige och denna studie valde intervjuobjekt från ett större med 

500 personer anställda och ett mindre med 50 personer anställda. I studien har företaget 

anonymiserats för att undvika att förmedla känslig information som kan kopplas direkt till 

organisationen och dess kunder. Anonymiseringen har genomförts utan direkt önskemål från 

CS, beslutet är taget av oss författare. Anledningen är att det uttryckts osäkerhet från de 

intervjuade projektledarna om viss information är av känslig natur eller inte när det kopplas 

till företagets namn. Vi ansåg att studiens trovärdighet, generaliserbarhet och resultat inte 

påverkades vid en anonymisering och därmed att det inte fanns någon anledning för studien 

att behöva redovisa företagets namn. Från CS förlitade studien sig på främst två källor av 

empiriskt material, dokumenthandlingar och intervjuer av anställda projektledare. 

3.2.2 Intervjuer 

För intervjuer kontaktades sex projektledare inom organisationen där planerad tid för dessa 

bokades en till två månader i förväg. En fick dock förhinder och fick senare ställa in intervjun, 

därför baserades studien på fem projektledares upplevelser och åsikter. Trovärdigheten i det 

empiriska materialet anses hög då det vid sista intervjun främst framkom repetitiva företeelser 

och resonemang. Dokumenten ansågs mer lämpat att bidra till ett mer utförligt material än 

ytterligare intervjuer.  

 

Syftet med att intervjua projektledare var att det är de personerna som är ytterst ansvariga och 

har den operativa makten över projektet under dess livscykel. Därmed ansågs de ha 

information om det inter-projektuella lärandet och utvärderingar. En av projektledarna var 

även kontorschef, det var av intresse att se hur en individ i mer ledande roll inom 

organisationen såg på studiens frågeställningar. Tre projektledare ansvarade över projekt som 

enligt organisationen betraktades som mindre till medelstora, övriga två var ansvariga för 

större långtgående projekt. Projektledarna skiljde sig även åt i erfarenhetsbakgrund, kön, 

tekniska inriktningar i organisationen och anställningstid. En gemensam faktor var att alla var 

över 40 år gamla. Denna diversifiering av projektledarna var ett medvetet val då syftet var att 

få en så allomfattande bild av företaget som möjligt. I empirin benämns projektledarna med 

var sin bokstav, A, B, C, D och E.  

 

- Projektledare A arbetar som gruppchef för processingenjörer och har själv samma 

bakgrund. Hen har arbetat på CS i mindre än 5 år men har flera års erfarenhet av 

liknande arbete. 

 

- Projektledare B arbetar på divisionen Infrastruktur som framför allt uppdragsledare, 

men ibland även som projektledare. Hen har över 20 års branscherfarenhet men har 

haft många olika roller under den tiden samt har varit insatt i förbättringsarbeten av 

erfarenhetsåterföring på CS. 

 

- Projektledare C arbetar inom divisionen Industri och är även kontorschef. Hen har 

arbetat på CS som kontorschef i över 10 år och har närmast ansvar över fyra 

gruppchefer. 

 

- Projektledare D arbetar med multidisciplinära större projekt och på divisionen 

Industri. Hen arbetar med EPCM-lösningar (engineering, procurement, construction, 

management) vilket innebär att hen är med från början till slut i ett projekt. Hen har 

                                                 
2
 Projektledare C CS, intervju den 5 mars 2014  
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stor erfarenhet av arbetet på CS och har arbetat där i över 20 år samt varit involverad i 

förbättringsarbeten av erfarenhetsåterföring på företaget. 

 

- Projektledare E arbetar också med multidisciplinära större projekt, vilket innefattar 

samtliga teknikgrenar, men arbetar företrädelsevis inom Industri. Hen har arbetat inom 

fältet i cirka 20 års tid och har lång erfarenhet i ämnet.  

3.2.3 Dokument 

Innan intervjuerna var det planerat att fråga projektledarna om dokumentation som kan vara 

av vikt för studien. Däremot var det oklart vilken form av dokument som existerade inom 

organisationen och projektledarnas olika sätt att hantera dem. Företagskänslig information var 

vanligt förekommande i denna typ av dokument vilket också gjorde det till ett känsligt ämne. 

Det var även svårt att veta vilken dokumentation som personen ifråga var mest insatt i. Därför 

var det av strategiska skäl som projektledarna ombads dela med sig av relevant 

dokumentation i samband med att intervjun avslutades. Detta var exempelvis tidigare 

utvärderingsmaterial, mallar och erfarenhetshanteringsmaterial. Det för att komma åt den 

informationen som var mest aktuell utifrån vem projektledaren var och hur denne använde sig 

av detta.  

 

Det material som erhållits var två olika mallar för utvärdering, en innehållsförteckning på en 

utvärdering, en förstudie, en rapport från chefsutbildning och en presentation från en 

chefskurs inom erfarenhetsåterföring, tre slutrapporter, en ekonomirapport och en 

erfarenhetsåterföringsrapport. 

3.3 Utformning och genomförande av intervjuer  

I studien valdes det att göra semistrukturerade intervjuer som anonymiserades och 

projektledarna hade mycket stor tolkningsutrymme av frågorna. Syftet med denna typ av 

intervju var att få projektledarna att diskutera och reflektera fritt kring diskussionsämnet utan 

att känna press att säga rätt saker (Bryman & Bell 2013). De tre huvudfrågorna var:  

 

- Berätta om det senaste projektet du startade upp, vilka förberedelser gjordes innan? 

- Vad är utvärdering i projekt för dig?  

- Vad sker med erfarenheterna efter projektet? 

 

Detta var även den huvudsakliga ordningsföljden på frågorna. Det gjorde det även enklare för 

projektledarna att följa en viss struktur med en början, en mitt och ett slut på ett projekt. 

Följdfrågor var förberedda i förhand och såg till att ställas någon gång under intervjun. 

Tillfället som de ställdes berodde på den diskussion som fördes och vilket område 

projektledaren associerade till. Vid ett flertal tillfällen behövdes de förberedda följdfrågorna 

inte ställas då projektledarna själva gett svar på dem vid sina egna utläggningar. Vid 

intervjuerna försöktes det undvika ord som exempelvis utvärdering i direkta samband med 

följdfrågor. Det för att inte leda in projektledarna i studiens frågeställning. Associationerna 

som projektledarna gjorde vid de tre huvudfrågorna ansågs av lika stor vikt för studien som 

den mer konkreta följdfrågan. En annan aspekt som togs i beaktning var vår egen förförståelse 

till ämnet Projekt management. Genom att inta en naiv inställning till ämnet och företaget fick 

projektledarna själva mer utförligt svara på frågorna. 

 

Båda författarna närvarade vid intervjuerna och för att inte påverka projektledarnas svar 

valdes kläder efter vad som konstaterats som kutym vid ett tidigare besök hos företaget. Det 

var en enkel och avslappnad stil som bestod av jeans och tröja/skjorta. Intervjuerna inleddes 



- 18 - 

 

med att presentera vilka vi som gjorde intervjun var och väldigt kortfattat vad studien gick ut 

på. Varje intervju startades med att berätta att intervjun skulle anonymiseras men att vi gärna 

ville presentera dennes roll. Inför frågorna ombads projektledaren att utgå eller associera till 

ett närliggande projekt de själva varit med i. Under intervjun valdes det medvetet att låta 

projektledarna fritt tolka och associera frågorna som de själva ville. Det medförde att de ofta 

frångick från sitt eget projektexempel. Deras associationer ansågs lika viktiga även om de 

gick ifrån det område som först avsetts (Bryman & Bell 2013). Efter utläggning av 

projektledarna omformulerades eller preciserades ursprungsfrågan ytterligare. Det var ett 

medvetet val att inte för snabbt ge nästa fråga utan i stället låta tystnaden ligga en stund. 

Bryman och Bell (2013) anser att det är viktigt vid denna form av intervju, att inte avbryta 

resonemang för snabbt. Vid ett flertal tillfällen innebar detta att projektledaren fortsatte sin 

utläggning trots att de själva ansetts sig klara tidigare. Det framgick tydligt att när detta 

skedde blev karaktären på informationen mer personlig och mer problematisk än vad som vid 

första början framgick. Samtliga intervjuer varade mellan en till en och en halv timme 

vardera. 

 

Alla intervjuer spelades in och inga andra anteckningsmaterial användes, något som 

klargjordes innan inspelningen påbörjades. Däremot medfördes alltid en dator med en skärm 

som stod riktad bort från projektledarna. Datorns skärmsläckare gick dock igång redan efter 

en minut utan projektledarens vetskap. Syftet med denna utformning var att skapa en 

intervjusituation där projektledarna skulle kunna känna sig avslappnade och ha en fri 

diskussion. Att ha med sig anteckningsmaterial i form av penna och papper eller nedskrivna 

frågor skulle eventuellt kunna medföra att projektledarna fokuserade på det som skrivs eller 

står på pappret. Att däremot genomföra en intervju utan att medföra någonting som kunde 

påvisa att förberedelse var gjorda hade kunnat göra projektledarna misstänksamma eller 

tveksamma till studiens trovärdighet. Därför ställdes datorn fram och syftet med att 

skärmsläckaren sattes på nästan direkt var för att allt fokus skulle vara på projektledaren. Vid 

slutet av intervjuerna slogs datorn på igen för en snabb koll på intervjufrågorna. Det gjordes 

för att se om det var något av de önskade diskussionsämnena som inte hade kommit upp 

under intervjun. Vid slutet av varje intervju tillfrågades också projektledarna om de var villiga 

att svara på kompletterande och förtydligande frågor vid senare tillfälle. Det gav studien 

möjlighet att diskutera senare uppkomna frågeställningar närmare, något som samtliga var 

positivt inställda till. En återkoppling gjordes till en projektledare för att veta mer om CS’s 

system för lagrande av dokument. När intervjuerna var genomförda transkriberades de en och 

en. Transkriberingen innebar att nästintill ordagrant skriva ner vad som har sagts och vid 

enstaka fall vilken sinnesstämning som rådde. Det som utelämnades vid transkriberingen var 

vissa tekniska utläggningar där projektledarna beskrivit genomförda arbeten men även när 

projektledarna stammade eller återupprepade sig. Det var en tidkrävande process som skapade 

över 60 sidor av dokumentation. 

3.4 Tolkning av intervjuer och dokument  

Vi hade innan intervjuernas genomförande tidigare arbetat med samma typ av 

intervjustruktur. Därför blev en testintervju inte aktuellt då förståelsen för intervjuernas 

säregenhet var tydlig, att ingen intervju skulle bli den andra lik. Tolkandet av intervjun var 

tidigt uttalat av hermeneutisk typ, ambitionen att förstå vad som projektledaren verkligen 

menade var vitalt. Efter varje genomförd intervju diskuterade vi denna. Det för att ta del av 

vad den andre reagerade över men också för att hitta en gemensam tolkning av intervjun. Det 

blev också ett forum för reflektion där vissa saker blev mer tydliga medan andra mindre 

självklara. Transkriberingarna av det empiriska materialet planlades och genomfördes direkt 

efter intervjuerna. Detta för att underlätta förståelsen av de underliggande nyanserna och 
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faktorerna som betraktas i en hermeneutisk analys. Transkriberingen delades upp mellan oss 

och ett gemensamt språk för texthantering var diskuterat, hur upprepningar eller tvekanden 

skulle antecknas.  

3.4.1 Reflektion över intervjuer 

Intervjuerna som hölls på CS genomsyrades av en avslappnad atmosfär. Syftet med intervjuns 

upplägg var att skapa en situation där projektledarna inte kände sig förhörda eller att de var 

tvungna att representera organisationen. Detta lyckades då projektledarna flera gånger gav 

uttryck för eftertänksamhet, självreflektion och kritiskt förhållningssätt till deras egen 

arbetsmetod. Att låta det bli tyst under intervjusituationen är något som var svårt. Vid de fall 

det lyckades gav nästan alltid projektledarna fortsatta utläggningar där nya insikter skapades. 

Insikter som studien annars inte hade fått ta del av. Däremot var det problematiskt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer och ändå få projektledarna att hålla sig inom studiens 

frågeställningar. Många gånger hamnade de i resonemang som låg relativt långt från studiens 

forskningsområde. Intervjutiden var satt till en timme och viljan att göra längre reflektioner 

märktes avta ju mer tiden gick. Det medförde i vissa fall att det blev långa utläggningar i 

början av intervjun som inte berörde det tänkta ämnet och kortare svar i slutet där relevanta 

följdfrågor ställdes. 

 

Vid sammanställning av intervjuerna till empirikapitlet redovisas vilka som har uttryckt 

vilken åsikt. Det var komplicerat då det många gånger var svårt att avgöra det gemensamma 

resonemanget. En projektledare kunde exempelvis berätta utförligt och i detalj om 

användningsområde, fördelar och nackdelar med CS’s databas under intervjun. En annan 

uttryckte sig vagare om detta område vilket medförde att den samlade åsikten inte går att 

kvantifiera. Därför ska ej redovisad åsikt varken tolkas som utebliven, motsatt eller 

medhållande. I analysen behandlades det istället som utebliven reflektion från projektledarna. 

 

En svårighet som blev påtaglig var projektledarnas språk. De hade en kultur där de ofta 

pratade i engelska termer och förkortningar som inte alltid var uppenbara. Eftersom samtalen 

inte heller önskades avbrytas med att fråga vad projektledarna menade, med risk för att de 

skulle tappa resonemanget, var detta något som undersöktes i efterhand. Många gånger var 

innebörden dock tydlig trots bristen på den exakta betydelsen. 

3.5 Trovärdighet och metodkritik 

Frågorna som ställdes i intervjusituationerna valdes ut efter en referensram med grund i 

vetenskaplig forskning om inter-projektuellt lärande (figur 2.2). Eftersom det konstaterades 

teoretiska gap i tidigare forskning kring utvärdering och lärande mellan projekt blev en 

utbredd (extensive) fallstudie en relevant studieform (Eriksson & Kovalainen 2008). För att 

kunna jämföra intervjuerna fick samtliga projektledare svara på samma frågor, även om 

följdfrågorna kunde variera. Denna variation grundade sig i projektledarnas tolkning av 

frågan och vilka värderingar de ansåg som viktiga. Efter genomförda intervjuer tilläts också 

projektledarna att granska det empiriska materialet för att säkerställa att tolkningen som 

gjordes varit legitim. Tre förändringar gjordes där innehållet förtydligades utefter 

projektledares önskemål. Redigeringen innebar inte någon kontextuell förändring.  

 

Studien har gjorts i syfte att vara replikerbar men den sociala miljön som studerats behöver 

ändå beaktas (Bryman och Bell 2013). För att replikera studien behöver det ske utifrån samma 

förutsättningar när det kommer till företagsbransch och storleken på organisation. Däremot 

utgör den teoretiska referensramen i studien ett verktyg som är replikerbart för andra studier. 

Att studien utgår ifrån en specifik fallstudie utesluter därmed inte generaliserbara slutsatser. 
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Den kan ge en bättre förståelse i hur företag agerar utifrån en social kontext (Eriksson & 

Kovalainen 2008, s. 116).  

 

Det totala empiriska materialet insamlat från intervjuer följde på grund av det 

semistrukturerade genomförande ingen generell struktur. Olika intervjuer hade behandlat 

olika områden vid olika tillfällen och redovisandet av detta behövde därför omstruktureras av 

oss författare. Som lösning på detta valdes att generalisera den röda diskussionstråd som var 

mest framstående i intervjuerna. Rubriceringar och diskussionsämnen är därför inga exakta 

återgivelser för den kronologiska ordningen i intervjuerna men anses ändå motiverade. Detta 

för att göra materialet lättillgängligt för läsaren att ta till sig såväl som återge relevant 

information från intervjuerna. 

 

Varje människa associerar olika frågor med olika företeelser utifrån sin kontext (Czarniawska 

2004). Det är något som inte går att komma förbi och därför valdes en intervjumetod där detta 

istället tilläts. Risken med denna intervjuteknik är respondenternas variation på svar men 

också feltolkande av frågeställningarna. Detta är något som har försökts undvikas genom 

följdfrågorna och möjligheten för återkommande frågor efter intervjun. Dessutom har 

projektledarna getts möjligheten att kontrollera tolkningen i efterhand för att säkerställa 

trovärdigheten. Den kvalitativa ansatsen medför som tidigare nämnt att kvantifierande 

analyser begränsas kraftigt i skapandet av studiens resultat. Sammanställningar av antal 

projektledare som har en specifik åsikt är därmed begränsad till att det är just det antalet som 

har den åsikten. Denna förtydligande, bejakande och avgränsande relevans av projektledarnas 

svar ger analysen hög trovärdighet genom ett tydligt kritiskt förhållningssätt. Respondenterna 

delgavs inför intervjuerna att de i studien kommer att vara anonyma, något som kan medföra 

att de känner att de kan uttrycka sig mer fritt än om deras namn hade redovisats. 

Sammanfattningsvis betraktas studiens totala trovärdighet av författarna som hög. Utförandet 

av studien på en organisation medför att resultaten härrör från den kontext som studerats och 

går att generalisera till andra verksamheter, replikerbarheten är hög.  

  



- 21 - 

 

 Empiri 4
I det här kapitlet behandlas det empiriska material som inhämtats från intervjuer och 

dokument. Intervjuerna behandlas i största mån i en kronologisk ordning med 

dokumentsmaterialet i slutet. Allra sist sammanfattas det mest väsentliga och den upplevda 

atmosfären under intervjutillfällena. 

4.1 Uppstart av ett projekt 

Projektledarna berättar att innan ett projekt startar görs en förstudie. Det är en första inblick i 

projektet där de ser över om det kommande projektet är genomförbart. Om det anses vara 

möjligt att genomföra fortskrider processen. Vid uppstartsfasen av ett nytt projekt berättar 

projektledarna att det är viktigt att se vilka resurser och tillgångar som finns tillhanda. Enligt 

projektledare B är den även avgörande för hela projektets fortsatta kvalité. Processen kan 

börja med ett möte där de går igenom vad som förväntas. Projektledare D menar att erfarna 

projektledare redan där går igenom tidigare erfarenheter, men att det inte är någon 

självklarhet. Processen börjar oftast med att ansvariga formulerar en uppdragsplan som 

beskriver vem som ska göra vad och hur det ska genomföras. Det handlar i mångt och mycket 

om att identifiera de olika delarna i projektet och dess milstolpar, allt från att utarbeta en mer 

specifik tidsplan till att engagera medarbetare. Slutdatum och budget är definierade redan 

innan uppstartsfasen drar igång, något som alla projektledarna beskriver. Därmed handlar det 

om att planera resterande delen av projektet och försöka följa den därefter. Den projektledare 

som utses varierar beroende på typen av projekt och vart tyngdpunkten på projektet ligger. Är 

det exempelvis mycket processarbete involverat får förmodligen en som är duktig på just 

processer rollen som projektledare, menar projektledare C.  

 

Projektledarna ger alla uttryck för att uppstartsfasen är en viktig och kanske avgörande del i 

ett projekt. Hur mycket tid som avsätts på förarbete, uppstart och förberedelser är dock olika. 

Det är viktigt att balansera detta utifrån det projektet som är i fråga. Projektledare B menar att 

finns en tidsplan som behöver följas och läggs 95 % av tiden på förberedelser finns det ingen 

tid kvar att färdigställa projektet på. Det är dock en tidskrävande process och i medelstora 

projekt går ungefär 10 % av tiden ut på att bara få alla medarbetarna att förstå vad projektet 

handlar om. Samma projektledare menar att den inledande fasen pågår under två tredjedelar 

av projektets gång, men att den mest avgörande är den första tredjedelen. Att ha balans i 

projektets alla delar är en viktig aspekt, oavsett om det gäller uppstartsfasen, gruppdynamik 

eller budget. 

 

Ett kickoff-möte är en träff mellan de inblandade, även kunden, för att dra igång projektet, 

berättar projektledare A och C. Där sätts de ramar och förväntningar som finns på projektet 

och är också ett tillfälle för att samla alla och gå igenom projektet. Projektledare A ger också 

uttryck för att de inför större projekt kan ha ytterligare ett uppstartsmöte inom den egna 

projektgruppen innan de träffar kunden. Det blir främst aktuellt när det planerade projektet är 

stort till omfattning och projektledaren känner att det finns ett behov för gruppen att prata 

ihop sig innan första mötet med kunden. Projektledare C tillägger att det även är viktigt att 

träffas privat under projektets gång. Det kan innebära att man går och tar en öl tillsammans.  

 

Om projektet inte haft en tillräckligt bra start är det något som återkommande märks. 

Projektledare B beskriver att de handlar om hur ärlig projektledaren är mot sig själv och 

förklarar det utifrån en metafor om ett tåg. Du ser att ett tåg är på väg mot dig men du gör 

inget åt det. Det finns tid att tänka om innan tåget kommer och ställa sig någon annanstans 

men du ignorerar det. Plötsligt smäller det. Det kan kännas självklart i efterhand men i just det 



- 22 - 

 

tillfället så är vi bara människor och det skapar en märklig situation som kunde ha undvikits 

om konsekvenserna uppmärksammats tidigare. Hen menar att det inte är ovanligt att just 

denna problematik uppstår bland projektledare. 

4.1.1 Kompetens i projekt 

Projektledare D berättar att för att få in rätt kompetens och erfarenheter i projektet ger 

linjecheferna ofta förslag på personer som bör vara med. Det är däremot upp till 

projektledaren att i slutändan välja vilka som är med. Många gånger byts folk ut efter hand 

och de som var med i början kanske inte är med i slutfasen.  Projektledare B menar att det är 

en del av processen och att projektet behöver olika typer av personer vid olika faser i 

projektets livscykel. I början behövs det kreatörer, i mitten av projektet behövs det 

producenter och i slutet behövs det personer som är bra på att faktiskt ro projektet i hamn. Att 

få in rätt kompetens och personer i ett projekt kan vara problematiskt, förklarar projektledare 

B, C och D. Många medarbetare är engagerade i flera projekt samtidigt och det kan vara av 

tidsbrist som en viss kompetens inte finns tillgänglig. Det handlar också om gruppdynamik, 

även om alla är engagerade kan deras likheter ligga dem till last. När ett lag sätts ihop krävs 

det integration och kommunikation med varandra, vilket kan vara tidsförödande och därmed 

inte alltid en värdeskapande process, berättar projektledare B. Hen vidareutvecklar 

resonemanget genom att berätta att det handlar om att sätta ihop mindre kluster där det finns 

möjligheter för ett plus ett att bli mer än två. Projektdeltagare, oavsett kompetensnivå, som är 

för lika varandra genererar inte den optimala dynamiken eller kompetensen i projektet. Det är 

först när deltagarnas olikheter kompletterar varandra som ett mervärde uppstår, att ett plus ett 

blir mer än två. Vidare förklarar projektledare B att lärande mellan medarbetare är viktigt, att 

de mindre erfarna får ställa frågor till de mer erfarna. Detta fram tills de verkligen förstår den 

information de frågade efter. Det är en tidskrävande del och betyder i sin tur också att de mer 

erfarna behöver ha en viss inställning som tillåter detta. Det är viktigt att organisationen är 

lärande, att misstag tillåts och att lärdomar görs. 

 

Vissa medarbetare har mer erfarenheter än andra och kan utses till Lead-personer (personer 

med hög kompetens inom området) för ett visst projekt. De kan eventuellt arbeta ute hos en 

kund. Det beskrivs inte som en ovanlighet att en kund kan efterfråga en specifik erfaren 

ingenjör, men att det är något som CS försöker undvika. För att sprida kunskap beskriver 

projektledare C att de istället försöker placera ut 2-3 mindre erfarna tillsammans med den 

Lead-personen, för att få en smidig resursfördelning. Projektledare E uttrycker att det ibland 

finns en viss barriär i mognadsgrad mellan medarbetarna i projektet. Olika åldersgrupper har 

olika intressen som påverkar gruppdynamiken. De yngre, mer omogna medarbetarna, tenderar 

att vilja arbeta med den senaste tekniken. Med teknik avses såväl interna hjälpmedel som 

tekniklösningar som ska komma kunden tillgodo. Detta kan i första fall medföra att det många 

gånger gör det egna arbetet mer komplicerat än nödvändigt. I det senare fallet oreflekterat 

förse kunden med lösningar som kunden vare sig vill ha eller egentligen behöver. Det kan i 

slutändan bli förödande för ett projekt. 

 

Eftersom CS är en stor organisation behöver kompetensen inte bara komma från ett kontor. 

Samverkan mellan de olika kontoren beskrivs som hög av projektledare C. Till sommaren 

berättar hen att det kommer komma en ny plattform som gör det lättare att komma åt resurser 

från hela CS, främst inom Sverige, Norge och Danmark. Ett av de tidigare hindren för 

samarbeten har varit de olika prissättningarna mellan de olika länderna.  
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4.1.2 Kunskapsinhämtning 

Ingen av projektledarna berättar att de på ett aktivt och strukturerat tillvägagångssätt tar in 

utvärderingar från tidigare projekt vid uppstarten av ett projekt, bortsett från projekt de själva 

genomfört. När det handlar om egna projekt de varit med och genomfört menar de att det är 

kunskap som de redan innehar. Det gör att de oftast bara behöver gå tillbaka och kolla på 

detaljer i projektrapporten som exempelvis nyckeltal eller andra siffror. Projektledare A 

diskuterar fritt vid intervjuns slut ett möjligt arbetssätt. Att som projektledare studera vilka 

liknande projekt som tidigare genomförts hos CS, för att se vilka erfarenheter som kan vara av 

vikt för det kommande projektet. Det skulle då kunnat redovisas för övriga vid en intern 

kickoff. Att arbeta på detta sätt menar samma projektledare skulle vara av intresse och 

realistiskt för dennes framtida uppdrag. 

 

De intervjuade projektledarna berättar att om kunden är bekant sedan tidigare underlättar det 

för dem. Då vet personen i fråga ofta vart de kan hittar slutrapporten, berättar projektledare A. 

En annan del är att ansvarig projektledare minns de tidigare erfarenheterna ur eget minne och 

kan applicera dessa även på nästa projekt. Om kunden däremot är ny blir det svårare att hitta 

denna information, något som samtliga projektledare ger uttryck för. För att lösa den 

problematiken finns det numera en databas som kallas för Portalen (kapitel 4.4.1). Där kan 

samtliga slutrapporter laddas upp. De uttalade bristerna i databasen är svårigheterna att hitta 

rätt information eller att ladda upp rapporter så att fler än den egna projektgruppen kan ta del 

av dem. En annan informationskälla är CS’s kvalitetssystem, som i denna studie kallas för IE 

(kapitel 4.4.2). Det är ett dokumentationssystem som tillhandahåller information om olika 

processer som genomförs. Fyra av de intervjuade projektledarna menade att IE är ett bra 

verktyg, men att de i första hand inte använde det när de behövde information och kunskap för 

ett projekt. Den användes snarare som en guide för hur vissa rutiner ska gå till. De gav istället 

uttryck för att kommunikationen mellan kollegor och hörsägen var den främsta 

informationskälla. Den som inte hade samma inställning till IE var projektledare E, som 

istället lade större vikt vid databasen som ett bättre verktyg vid erfarenhetsinhämtning.  

 

Samtliga projektledare menade dock att slutrapporten inte alltid finns i databasen och även om 

den finns där är den svår att hitta. Då är det både snabbare och effektivare att leta upp 

projektledaren eller uppdragsledaren för just det projektet och muntligen få den informationen 

som eftersöks. En problematik som finns med detta tillvägagångssätt är projektledares 

tillgänglighet, berättar projektledare B. Samtliga projektledare gav uttryck för att tid är en 

bristvara. I och med detta kan det vara svårt för andra projektledare att avsätta tid för att lära 

en annan hur denna ska arbeta, även dess vilja att dela med sig av det tillvaratagna materialet. 

Ibland kan en del av materialet vara sekretessbelagt, vilket försvårar erfarenhetsutbytet. När 

dock omständigheterna stämmer är det bra att både få en direkt förklaring från de inblandade i 

projektet och dess dokumenterade erfarenheter, inte bara att läsa om det. 

4.2 Utvärdering av projekt 

När utvärdering diskuteras med projektledarna framkom det att den hade olika betydelse för 

varje individ. Vissa var mer tveksamma till dess funktion, mål och syfte medan andra hade 

väldigt tydliga åsikter. Det framkom också att det på CS finns olika typer av utvärderingar. En 

av dem kallas för Gate-review. Det är en intern utvärdering som kan visas upp för kund och 

som fokuserar på måluppföljning. De behandlar både ekonomiska, tidsmässiga och 

leveransmässiga aspekter, men tar även hänsyn till de förändringar som kan ha uppstått under 

projektets gång. Det finns även olika typer av uppkomst till review’s och hur de införs i 

projektet. Ett av dem kan vara att ledningen bestämmer att det krävs en utvärdering för att se 

hur ett projekt fortlöper. Projektledare E förklarar att utvärdering för hen under ett projekt 



- 24 - 

 

enbart handlar om måluppföljning. Någon annan typ av informationshämtning finns det inte 

utrymme för under projektet. Det är inte förrän i slutet som de mjuka parametrarna blir 

aktuella. Det fanns även skilda meningar mellan projektledarna om utvärderingen i sig var en 

rolig eller tråkig process, men generellt sett är den positiva aspekten mest framträdande. 

Projektledare D berättar att det finns olika attityder till erfarenhetsåterföring i de olika 

divisionerna hos CS. Hen menar att vissa förfaranden ser ganska likartade ut idag som de 

gjorde för 40 år sen, därmed kan behovet av att utvärdera dessa uppfattas som onödigt. 

 

Projektledare A uttrycker att utvärdering är något som görs vid projektets slut. Att olika 

review’s som görs under projektet egentligen inte är en utvärdering utan snarare en lägeskoll. 

Det vill säga hur projektet står sig i förhållande till tidsplan och mål. Projektledare A, B, C 

och D menar också att om det är ett stort projekt, på exempelvis 2 år, går mycket av de 

kunskaper som byggts upp förlorade om de enbart utvärderas i slutet. Projektledare B 

framhåller även review’s under projektets gång som ett väldigt bra verktyg för att skapa en 

kultur. En kultur där projektmedlemmar uppmanas till kunskapsintegrering och 

ifrågasättande. Denna review ska helst genomföras med max tre personer, exempelvis i 

gående form där fri diskussion om förändrings- eller förbättringsarbeten kan äga rum. Det 

viktiga är att ansvarig projektledare är snabb på att snappa upp dessa åsikter och åtgärda 

direkt vid de tillfällen det behövs, inte vänta tills en eventuell utvärdering i slutet av projektet. 

Då känner sig projektdeltagarna uppskattade för sitt eget bidragande till förbättringsarbetet 

och kulturen förändras därmed mot mer lärande, menar projektledare B. Vid frågan om 

dokumentering vid denna form av utvärdering menar projektledaren att det inte är väsentligt. 

Denna utvärdering kan istället handla om att göra om något som inte blivit rätt. I vissa fall kan 

det då vara viktigt att dokumentera, dock inte i alla. Dokumentationen möjliggör för rutiner 

att ändra sig men i och med att omvärldsförändringarna blivit annorlunda kan hela 

fundamentet för denna rutin ha förändrats. Den typen av förändring behöver inte bottna sig i 

dokumentation utan snarare olika behov av åtgärder. När det handlar om utvärderingar som 

medför strukturella förändringar inom organisationen bör dessa dokumenteras, enligt 

projektledare B. 

 

Initialt berättar projektledarna att de utvärderingsmallar som finns för avslutning av projekt är 

bra. Projektledare A, B och E ger dock uttryck för behov av tilläggsfrågor och som beskrivet 

ovan finns önskemål av en mer pragmatiskt hantering av dessa. Att de behöver modifieras för 

att matcha det projekt som de avser att utvärdera. Projektledare A, B och D beskriver dock 

materialet som relativt uttömmande för sitt syfte. Först när projektledarna får frågor om vilken 

kunskap de skulle vilja ta del av från andras utvärderingar beskriver framförallt projektledare 

A hur dagens mallar inte är tillräckligt väl anpassade. Hen uttrycker att dagens mallar är för 

generella och efterfrågar en mer specifik och objektiv utvärdering. En mall som i detaljnivå 

lyfter fram det som har gått bra lika mycket som det som gått dåligt. Projektledare A menar 

att syftet med det är att undvika samma misstag som tidigare begåtts och ta del av 

framgångsrecept, framförallt ta del av informationen och sedan själv avgöra vad den medför 

till det nya projektet. Hen menar att det inte går att se vunnen kunskap från andra projekt som 

någon riktlinje för hur nästa projekt bör gå till. Varje projektledare måste istället ta till sig 

informationen och själv avgör dess relevans till det projekt som ska genomföras.  

 

Det är viktigt att kritiskt granska slutrapporterna då de inte alltid är optimala. Projektledare E 

berättar exempelvis att hen tidigare har hittat fel i rapporter. Ett av de fel som upptäckts har 

varit en fråga om överkapacitet. Denna överkapacitet var att den produkt eller fabrik som 

byggts var för bra eller starkare än vad den behövde. På så sätt har inköpet av materialet blivit 

mer påkostat än vad det hade behövt vara, därmed har projektet blivit överspenderat. Denna 
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typ av fel kan gå obemärkt för projektgruppen och finnas med i slutrapporten. Trots att 

projektet beskrivits som en framgång finns det rum för förbättringar, men det är upp till 

projektledaren att upptäcka dem. I detta fall är problematiken förmodligen fortfarande inte 

uppmärksammad, enligt projektledare E. 

4.2.1 Kunders involvering i utvärderingen 

Förutom att utvärderingen lagras inom den egna organisationen kan de ibland redovisas till 

kund, berättar projektledarna A, C och D. Antingen i sin helhet eller med vissa retuscheringar. 

Detta menar projektledare A och C kan ha en inverkan på vilka svar de får i själva 

utvärderingen då projektmedlemmar kan vara mindre villiga att uttrycka vissa saker. Speciellt 

material av den karaktär som kan vara känsligt för kunden att få reda på. Projektledare C 

exemplifierar med att det några gånger framkommit kritik på väldigt specifik personnivå, 

vilket kan vara känsligt för samarbetet. Detta har fått lösas provisoriskt vid de fall det 

uppstått. I vissa större projekt där projektledarnas och kundens organisationer varit i nära 

samarbete under längre tid, tillfrågas även kunden vid utvärderingen. Däremot kan det vara 

olika mallar och frågor som ställs till den egna organisationen gentemot den som kunden 

besvarar. Vid de flesta fall berättar dock alla projektledarna att utvärderingen främst är 

begränsad till den interna projektgruppen. Målet är att alla medlemmar ska delta i 

utvärderingen. Detta är inte alltid något som är lätt att lösa då det vid längre och större projekt 

ofta är olika personer vid olika tillfällen som deltar.  

4.3 Lagring av utvärdering 

När ett projekt är vid slutfasen genomförs nästan alltid en skriftlig utvärdering som 

sammanställs enligt tidigare nämnda arbetssätt. Den enda situationen där projektledarna ger 

uttryck för att så inte är fallet är vid mindre projekt. Tidsbrist uppges vara den mest avgörande 

orsaken. Placeringen av denna utvärdering berättade alla projektledarna hamnar i 

projektdokumentet, där hela projektets dokumentföring sammanställs och placeras i 

databasen. Samtliga projektledare tillade dock att detta inte är en optimal placering. De gav 

uttryck för att det inte var en självklarhet att det är där den ska placeras. Projektledarna gav 

olika information huruvida detta dokument är tillgängligt för hela organisationen eller enbart 

för projektmedlemmar som deltagit i projektet. Projektledare D berättar att den är öppen för 

alla medan projektledare C och E hävdar motsatsen. Projektledare A är osäker och 

projektledare B berättar att för att få projektdokumentet öppet för fler än projektmedlemmarna 

krävs det att publikationen av denna genomförs i två steg. Det andra steget tar cirka 15 

sekunder och är enligt projektledaren inte särskilt omfattande eller jobbigt. Tack vare att det 

är ett steg extra är det ändå något som ibland slarvas med eller glöms bort. En annan kritik 

som alla projektledarna har mot utvärderingsrapportens placering är bristerna i sökfunktionen 

i databasen. Ingen uppger att de själva aktivt jobbar med att hitta genomförda 

projektutvärderingar, då det många gånger anses vara tidsförödande. Det är även svårt att 

snabbt få en övergripande bild av projektrapportens eventuella relevans till deras eget projekt. 

Projektledare B tillägger att rapporterna inte sprids utan mestadels läggs i en mapp och glöms 

bort. 

 

Alla projektledare berättar att mycket kunskap lagras hos individerna i organisationen och att 

erfarenheter är av stor vikt. Projektledare E menar att det bästa sättet för kunskapsutbyte via 

utvärdering är om de som deltagit i projektet arrangerar ett möte. Mötet bör max bestå av 10 

personer, där några som deltagit i projektet men även andra som inte varit insatta träffas. 

Mötet bör vara i max två timmar där det avslutade projektet presenteras och där de som inte 

varit involverade får ställa reflekterande frågor. På så sätt vidareförs kunskap men det blir 

också ett forum för reflektion.  
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4.4 Lärande och kunskapsspridning 

Under intervjuerna framkom det är att det inte finns en aktiv rutin av inhämtandet av tidigare 

erfarenheter i uppstartsfasen av ett projekt, även om det funnits idéer om detta efter en analys 

som organisationen tidigare genomfört. Det som istället är rådande praxis är att projektledaren 

själv avgör när, hur och om information behöver inhämtas. Att dra nytta av kunskaper och 

resurser från parallellt pågående projekt upplevs som en svårighet på CS, enligt 

projektledarna. En anledning är att det är svårt att veta vilka projekt som samtidigt pågår och 

vem som leder dem. Eftersom organisationen är så pass utbredd i Sverige, men också runt om 

i världen, är det enligt projektledare D svårt att ha koll på allt som görs. Projektledare B 

menar att det är en mer problematisk fråga som bottnar i en viss kultur. När en projektledare 

blir tilldelad ett projekt vill denna starta igång så fort som möjligt. Tid är en ständigt 

återkommande bristvara och om projektet inte får en snabb start så kan det riskera att 

projektet inte blir klart i tid. Samma projektledare menar även att för att få en ändring behövs 

en vilja att göra annorlunda och att människor motiveras till att göra annorlunda. För att 

bygga en ny kultur menar projektledare B att det krävs att ledaren lyssnar på 

projektdeltagarna när de uppmärksammat något som de irriterar sig på. Att snabbt göra något 

åt problemet. På så sätt kan de onödigt tidskrävande processerna tas bort och möjliggöra fokus 

på de värdeskapande. Då sker det en utvärdering som får genomslag direkt istället för att det 

skrivs upp på en lista som ska åtgärdas om sex månader. 

 

Projektledare B menar att det sker ett visst erfarenhetsutbyte mellan parallella projekt, men att 

det var begränsat till kommunikationen mellan andra projektledare. Det kan handla om ett 

telefonsamtal till en kollega som tidigare haft samma kund. På så sätt kan vederbörande fråga 

hur den andra gick tillväga, något som beskrivs som svårare på ett större kontor. Projektledare 

som tidigare gjort ett projekt hos den aktuella kunden upplevs oftast som väldigt populär i 

sådana situationer, då den kan vara behjälplig enligt projektledare A. Ledningen upplevs 

enligt projektledare D även som hjälpsamma med råd och tips från andra parallella projekt 

från en viss kund. Det kan handla om vissa rutiner eller konstiga önskemål från kundens sida 

som de kan rapportera ut istället för att vänta på en slutrapport. 

 

Projektledarna hänvisar direkt eller indirekt till en chefskurs som vissa genomgått år 2010 och 

framåt med erfarenhetsåterföring i fokus. Efter genomförd analys inom denna kurs kom de 

som deltagit i kursen fram till att det finns brister i bryggan mellan utvärderingens 

färdigställande och uppstarten av ett nytt projekt. Trots konstaterandet och förslag på 

förändring i rapporterna uppfattade samtliga projektledare att det fortfarande är ett aktuellt 

problemområde. Projektledare D, som varit delaktig i utvecklingen av 

erfarenhetsåterföringsarbetet, menar att det främst är en uppsamlingsfunktion som saknas. 

Hen hänvisar till att det finns mallar och rutiner som är redo att implementeras men att en väl 

fungerande sökbar databas med god tillgänglighet för rätt personer saknas. Alla bör därmed 

inte ha tillgång till allt då viss dokumentation är av känslig natur. Detta är en åsikt som 

problematiseras av alla projektledarna eftersom det medför en del begränsningar. 

Projektledare D berättar vidare att en ny databas är under utveckling vilket förväntas lösa 

många problem. Denna nya databas skulle lanserats under år 2013 men blivit försenat på 

grund av synkroniseringsproblem med nuvarande system. 

4.4.1 Databasen 

Databasen kallas för Portalen och är till för att lagra de sammanställda dokument som rör 

genomförda projekt. Det är upp till varje projektledare att lägga in dokumenten men samtidigt 

vara medveten om dess känsliga karakteristika. Nyckeltal och specifika avtal berättar 

projektledare D kan vara viktigt att hemlighålla gentemot konkurrenter. En alltför öppen 
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databas menar hen skulle kunna medföra risker inom dessa aspekter. Projektledarna berättar 

att databasen i vissa aspekter är ett bra forum för projektrapporter, men diskuterar samtidigt 

att dess sökfunktioner inte alltid är optimal. Projektledare C beskriver problematiken följande: 

Det är som att söka på Google på något du inte vet, vad ska du då skriva? 

 

Projektledare D berättar istället att databasen är ett utmärkt verktyg, så till vida att rätt 

behörighet innehas. Det finns en funktion där nyckelord kan skrivas in som möjliggör sökning 

i databasen. Eftersom att rapporterna laddas upp utan tvingade funktion blir det dock inte 

alltid gjort. Projektledarna är överens om att databasen i dagsläget inte är fullt anpassad till 

lärande mellan projekt. Det finns dock en stor förhoppning om att det kommer att lösas i maj 

2014 då en ny version av databasen lanseras. 

4.4.2 Kvalitetssystemet IE  

IE är generellt ett mycket uppskattat kvalitetssystem enligt projektledare A, B, C och D. Det 

underlättar för de inblandade i ett projekt hur de ska hantera olika situationer. Det är ett 

system vars syfte är att bidra med instruktioner och rutiner till en bättre verksamhet. Den 

beskriver vilka rutiner som ska genomföras och hur olika processer ska gå till. Den innehåller 

även mallar för utvärdering. Det är ett system som bygger på tidigare erfarenheter och nya 

kunskaper som ständigt försöker vara aktuell för olika typer av arbetsroller. I 

kvalitetssystemet finns det mycket mallar och projektledarna A och E menar att alla är 

standardiserade och inte optimala i sitt grundutförande för alla projekt. Däremot går det att 

använda dem på ett mer pragmatiskt sätt för att de ska fungera så bra som möjligt. 

 

Den kritik som under intervjuerna riktas mot IE är delvis att den innehåller så pass mycket 

information att det enligt projektledare E blivit: Svårt att se skogen för alla träden. 

Projektledare B lyfter liknande problematik och har utformat principer som enbart är lokalt 

spridda inom CS. Hen menar att även om det finns många förbättringsförslag och råd om hur 

saker ska genomföras är det sunt att den nya rutinen bidrar till minst två av tre saker innan det 

införs i IE. De ska bidra till att det blir roligare att arbeta (ökad arbetsglädje), att arbetet går 

snabbare (ökad produktivitet) och att arbetet blir bättre (ökad kvalité/nytta). Vidare bör 

exempelvis en ny rutin eller ny mall ersätta minst två befintliga för att långsiktigt skapa ett 

mer överskådligt verksamhetssystem. 

4.4.3 Nätverket 

I organisationen finns även något som kallas för Nätverk. Det är en digital samlingsplats för 

hela den globala organisationen där nätverk inom valt intresseområde kan startas upp. Det kan 

exempelvis vara för processingenjörer eller bioenergi där tanken är att det ska vara ett kreativt 

utbyte av frågor och erfarenheter. Detta oavsett vilket kontor i världen som personen arbetar 

på, berättar projektledare A. Vissa kontor är betydligt mindre än andra, vilket kan medföra att 

kontakt med ett intressentområde är begränsat på arbetsplatsen.  

 

Ingen av de intervjuade projektledarna uttrycker att detta är ett aktivt forum för dem. Trots att 

några projektledare var med i olika nätverk var de ingen plats där de aktivt sökte information 

eller hjälp inför uppstarter av nya projekt. Projektledare A berättar att hen inte var med i något 

alls och hänvisade till att det är ett relativt nytt arbetssätt (tre år sen uppstart) men framförallt 

att behovet av nätverk inte funnits. Däremot berättar projektledare B att det finns exempel där 

någon har lagt upp en vunnen erfarenhet från ett genomfört arbete på nätverket, där flera 

intresserat sig för den nyvunna kunskapen. Då skapades det ett seminarium där det 

diskuterades och utbyttes kunskap, erfarenheten spred sig därmed i organisationen. Detta 

exempel var dock främst hänvisat till tvärtekniska lösningar, där olika intressentområden 
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behöver kunna samarbeta. Alla projektledarna ger på olika sätt uttryck för att det enklaste 

sättet att överföra vunnen erfarenhet sker på en intern nivå. Att de pratar med kollegor eller 

medarbetare som själva har en tidigare erfarenhet inom det givna ämnet.  

4.5 Utvärderingsrapporter och förbättringsarbeten 

Alla projektledare berättade, som tidigare nämnt, att de genomförda utvärderingarna hamnar i 

projektmappen. Det specifika innehållet i utvärderingarna har efter önskemål av 

projektledarna behandlats konfidentiellt, viss information i rapporterna är känslig för 

utomstående. Flera projektledare talar även om ett antal internstudier som gjorts på CS. De 

har varit förankrade i förbättringsåtgärder för erfarenhetsåterföring som denna studie även fått 

ta del av. 

4.5.1 Utvärderingsmaterial 

I de utvärderingar som enligt projektledarna tillhör medelstora projekt är omfattningen mellan 

två till fem sidor lång. Denna studie fick ta del av tre sådana slutrapporter, en ekonomirapport 

och en erfarenhetsrapport. De flesta av dem inleds med en kort presentation av uppdraget, allt 

från en mening till en halv sida. Här beskrivs syftet och målet med uppdraget. De lite längre 

beskrivningarna berättar också hur uppdraget kom till organisationen och hur den operativa 

strukturen för projektet såg ut. Rapporterna beskriver sedan projektet mer noggrant genom en 

nyckeltalsredovisning. Denna redovisning är i omfattning subjektivt framtagen av 

projektledaren och skiljer sig därmed. I erfarenhetsrapporten saknas sådan redovisning helt 

och hållet. I en slutrapport är det enbart fem nyckeltal som presenteras och vid övriga tre 

rapporter är den mer omfattande med 15-25 stycken ekonomiska punkter. Efter den eventuella 

ekonomiska genomgången av projektet kommer vad som benämns som Kommentarer i alla 

rapporter. I slutrapporterna har projektledaren delat upp detta kapitel i underkategorier, vilket 

kan vara: Produktkvalitet, Ekonomi, Tidplan, Miljö, Arbetsmiljö, Säkerhet och Organisation. 

Kategorierna beskriver viktiga punkter där både positiva och negativa aspekter lyfts fram. 

Ibland är det enbart redovisning av hur projektets strukturerades, exempelvis under kategorin 

Organisation. I en av rapporterna var Organisations-kategorin enbart beskriven genom ett 

organisationsschema. Texten i kategorierna är oftast en till tre meningar med ett fåtal 

undantag, dessutom lämnar projektledaren vid några tillfällen kategorier helt utan 

kommentarer. I de något kortare erfarenhets- och ekonomirapporterna görs inga 

underkategorier. Efter projektbeskrivning och eventuell ekonomisk genomgång finns istället 

ett kapitel med positiva och negativa erfarenheter från projektet. Här lyfter projektledaren 

kortfattat fram de mest framstående positiva och negativa reflektionerna som framträtt under 

projektets gång.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att utvärderingsdokumenten av medelstora projekt i 

slutrapporten skiljer sig i omfattning, utförande och hanteringsområde. Alla rapporter lyfter 

fram erfarenheter som är gjorda. Dock finns ingen strukturell klarhet i var dessa ska redovisas 

gentemot beskrivningen av projektet, detta skiljde sig i alla rapporter. Vid större projekt görs 

också större utvärderingar och därmed blir slutrapporten mer omfattande. Denna studie har 

kollat närmare på en rapport av ett uppdrag som omsatte över en miljard svenska kronor. 

Rapportens omfattning är över 50 sidor lång med tio stycken huvudkategorier och 72 stycken 

underkategorier. Huvudkategorierna inleds med Generella erfarenheter och sedan följer olika 

intressentområden som exempelvis Erfarenheter från inköp, Erfarenheter från produktion och 

Erfarenheter från projektetablering. Under varje huvudkategori finns därefter flera 

underkategorier som behandlar områdesspecifika intresseområden mer djupare. Under 

exempelvis kategorin Erfarenheter från produktion finns underkategorierna 
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Ritningsleveranser och Installation mm. Denna rapport tog enligt ansvarig projektledare en 

vecka att framställa och gjordes efter efterfrågan av kund. 

4.5.2 Utvecklingsarbeten hos CS 

För att förbättra processer för erfarenhetsåterföring har CS själva vid tre tillfällen initierat 

arbetsgrupper för att kritiskt granska den egna verksamheten och komma med 

förbättringsförslag. Dessa arbetsgrupper genomförde studierna inom ramen för CS egna 

chefsutvecklingsprogram. Resultaten redovisades i dokument. Två av de intervjuade 

projektledarna var med vid varsitt sådant projekt. Här nedan redovisas kortfattat mål, syfte 

och resultat för de tre studierna.  

 

Studie 1. (2010)  

Målet och syftet med studien var att bidra till en gemensam plattform där erfarenhetsrapporter 

samlas. Att skapa en arbetsmetod där erfarenhetsåterföring sker mellan projekt, såväl 

parallella som avslutade. Vid tidpunkten för denna studie var nuvarande databas inte ett aktivt 

verktyg för verksamheten. Det medförde att studien utgick från IE som plattform där 

erfarenhetsrapporterna skulle placeras. Resultatet gav en rad förbättringsförslag där en 

anpassning av återföringsrapporten till projektens storlek framhölls som viktigast. Därefter 

kom ytterligare rekommendationer om förbättringar av mallar, implementering av 

erfarenhetsutföring i utbildning samt utveckling av IE. Det genom exempelvis ökad sökbarhet 

och påtvingande rutiner om erfarenhetsåterföring.  

 

Studie 2. (2012) 

Denna studie handlade om förbättringsarbetet och hur den operativa verksamheten inom CS 

arbetar med ständiga förbättringar. Studien utgår från IE som arbetsverktyg för 

vidareutveckling av förbättringsarbete inom verksamheten. Studien konstaterar och framhåller 

som främsta kritik att CS saknar eller brister i sina rutiner och tillämpningsområde för IE. 

Författarna av studien hänvisar till intervjuer med projektledare där de konstaterar att dessa 

saknar kunskap om IE:s funktioner och hanteringsrutiner för förbättringsarbeten. 

 

Studie 3. (2013) 

Målet och syftet med denna studie var att bidra till en förbättrad uppdragsstyrning, undvika att 

misstag görs om flera gånger, där erfarenhetsåterföring är lösningen. Rekommenderade 

åtgärder efter studien sammanfattas i de tre huvudpunkterna attitydförändringar, insamling 

och spridning av erfarenheter. Krav och aktivt stöd från ledning beskrivs som viktigast vid 

förändring av attityd inom organisationen då detta var något som enligt studien idag saknas. 

För insamling av erfarenheter föreskrivs tydligare struktur. För spridning rekommenderas 

utveckling av databasen, ökad tillgänglighet för individer utanför projektgruppen. 

  



- 30 - 

 

4.6 Sammanfattning av empiri 

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att organisationen gör utvärderingar av 

nästan alla sina genomförda projekt, dock sällan under pågående projekt. Mallar för dessa 

utvärderingar finns i några olika utföranden vilket projektledarna kan inhämta i IE. De 

utvärderingsmallar som finns i IE upplevs dock inte som tillräckligt specifika. Det finns 

utrymme att justera dem så att de passade bättre till det avsedda projektet, något som vissa 

projektledare gör. Vid diskussion med projektledarna ger alla utom en uttryck för 

tveksamheter kring utvärderingens roll, värde och efterhantering. Denna tveksamhet påvisas 

genom att de även uttrycker sina åsikter med ett tveksamt tonläge, kritiskt ifrågasättande eller 

med uttrycket ”såhär ser nog jag på saken”. Projektledarna behövde många gånger tänka efter 

innan de kunde svara på frågor och vid de flesta fall tolkades utvärdering som en avskild 

handling som gjordes vid projektens slut. Först vid slutfasen av intervjuerna gav 

projektledarna uttryck för ytterligare utveckling och konkreta förslag av utformning av 

lärandearbetet mellan projekt, genom användande av utvärdering.  

 

Utvärderingsdokumenten ska ingå i den totala projektmappen som placeras i databasen. 

Denna lagring av utvärderingen diskuteras, kritiseras och problematiseras av alla 

projektledarna. Kritiken är främst dess riktad mot dess otillgänglighet för övriga 

organisationen. Huruvida alla hade tillgång till alla projekt inom organisationen stod inte klart 

för projektledarna. Känslig information som existerar i projektmappen kanske inte bör 

vidareförmedlas allt för enkelt är ett av argumenten. Det finns inte heller något strukturerat 

arbetssätt att inhämta information från tidigare projekt inför att ett nytt projekt startas. 

Läsning av andras projektmappar som källa till kunskap för ens egna projekt upplevde alla 

som positivt, men uttryckte att det är ett område där det finns förbättringspotential.  

 

Den mest framträdande källan till kunskapsinhämtning till ett projekt, såväl parallella som 

tidsmässigt skilda, är att samtala med sina kollegor. Att tala med en annan projektledare som 

antingen haft samma kund tidigare eller innehar erfarenhet från ett liknande projekt. Det 

skedde vanligtvis genom ett telefonsamtal eller enskilt möte med den individen. Svårigheten i 

att veta vilka projekt som pågår samtidigt som ens egna är tydligt framträdande när projekten 

sträcker sig utanför den egna regionen. Däremot berättar projektledarna att en projektledare är 

insatt i utvecklandet av nya rutiner för lärande mellan projekt. Vid intervju med den omtalade 

framkom det dock att hen i själva verket inte arbetade med erfarenhetsåterföring för tillfället. 

Allmänt beskriver projektledarna att deras agerande bygger mycket på rutiner som ligger till 

grund för arbetsprocesserna. Människor beskrivs som styrda av vanor och agerar därefter både 

på positivt och förebyggande men även på ett mer negativt sätt.  
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Figur 4.1: Lärandeprocessen hos CS 

 

Ovanstående modell visar och sammanfattar hur projektledarna hos CS beskrivit att lärande 

mellan projekt ser ut. Dokument och kunskaper som genererats under projektets gång placeras 

i främst två databaser beroende på dess natur. Projektdokumentationen placeras i Portalen 

(databasen) och lärdomar om processer som är applicerbara för hela organisationen placeras i 

IE (kvalitetssystemet). Projektledarna använder generellt sett IE som stöd för 

arbetsutföranden, därav sker informationsöverföringen åt båda hållen mellan IE och projektet. 

Däremot hämtar projekt sällan in kunskap från Portalen, informationsöverföring en sker 

främst från projektet till portalen. För att sprida de genererade kunskaperna bortom det egna 

projektet eller kontoret finns det dessutom olika nätverk. Nätverken används dock i låg 

utsträckning och flera av projektledarna uttryckte att det var ett dåligt utnyttjat system. 

Pågående projekt använder däremot sällan något av de tre systemen som primära källor för 

kunskap. Tidigare erfarenheter och kompetens hos olika kollegor är sammanfattningsvis den 

primära källan till kunskapsöversel hos CS. Hänsyn till att rätt kompetens med rätt erfarenhet 

finns i projektet vid uppstarten men också den sociala kontakten mellan kollegor är av störst 

betydelse för att lärdomar ska vidareförmedlas mellan projekten. 
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 Analys 5
I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån figur 2.2. Genom att studera vald 

forskning och praktiska erfarenheter från projektledarna problematiseras utvärderings- och 

lärandeprocessen. I slutet presenteras en mer utförlig modell som förklarar det inter-

projektuella lärandet ytterligare. 

 

 
 

Figur 2.2: Inter-projektuellt lärande  

 

Modellen för det inter-projektuella lärandet framtagen i teorikapitlet (figur 2.2) ligger till 

grund för att studera det empiriska materialet. Under intervjuerna framkom det att CS har 

svårt med att lösa frågor gällande lärande mellan projekt, vilket stämmer väl överens med 

forskning (Julian 2008) som tidigare gjorts inom området. Viljan och behovet att utvecklas 

inom detta område var stor då CS drivit flera processer och projekt för att finna lösningar.  

5.1 Utvärderingens roll 

På CS finns det standardiserade mallar för att genomföra utvärderingar. Vissa använder dem 

på ett mer pragmatiskt sätt än andra för att de ska passa in så bra som möjligt i det specifika 

sammanhanget. Linh-Chi (2012) är positiv till det pragmatiska synsättet och ser det som 

begränsande att utesluta det. Hur utvärderingen behandlades var som ovan beskrivet mycket 

individuellt, allt från att helt utgå från mallarna till att de inte används alls. Vid vissa fall fick 

kunder ta del av utvärderingen vilket kan påverka dess utformning, tillämpning och de svar 

som ges. Kunskap och erfarenheter riskerar att utelämnas vid sådana utvärderingar där det 

redan innan står klart att kunden kommer se dokumentet. Misstag och framgångsrecept som 

organisationen inte vill skylta med kan därmed utebli i utvärderingsrapporten. Kunders 

involvering i utvärderingsprocessen är ett riskmoment som påverkar lärandet. Framförallt 

påverkas de explicita dokumenten men även tyst kunskap då diskussioner om lärdomar 

riskerar att utebli. 

 

Radcliff (2003) beskriver fyra olika steg som kan användas för att en utvärdering ska vara 

effektiv. De fyra momenten består av: ett möte med de iblandade där pågående arbete tas upp, 
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det upprättas en plan för hur de ska gå vidare, förverkligande av planen och uppföljning. Han 

beskriver en utvärdering som fokuserar mer på måluppföljning, något som CS genomför i 

många projekt. Trots att inga av intervjuobjekten beskriver processen på detta sätt går det 

ändå att likna vid det som förklarats vid intervjutillfällena. Det som skiljer sig mellan 

Radcliffs (2003) fyra steg och CS genomförande av Gate-review’s är tydligheten i utförandet. 

När en praktisk process återges i talspråk under intervjutillfällen kan denna dock förenklas, 

något som enligt oss kan förklara skillnaden. 

 

En annan viktig aspekt är hur utvärderingen utformas förklarar Anbari, Carayannis och 

Voetsch (2008). Det är viktigt att få fram den information som kan stå till stöd för både 

framtida och parallellt pågående projekt. Anbari, Carayannis och Voetsch (2008) menar 

vidare att om projektledaren lyckas med det för det med sig många fördelar. Exempelvis blir 

det lättare att identifiera kunders förväntningar, tidsestimera olika moment, identifiera nya 

kunder, kartlägga risker etcetera. Under intervjusituationerna framkom det att CS ständigt 

arbetar med det. För att denna procedur ska vara effektiv behövs en viss struktur i såväl 

inhämtandet som uppsamlandet av informationen. Som det ser ut i dagsläget brister rutinerna i 

detta skede. Uppsamlandet av informationen bortprioriteras eller genomförs inte alls vissa 

gånger. Inhämtandet brister också i den aspekten att det inte finns utarbetade rutiner för 

kunskapsinhämtning i början av projektet.  

 

Utvärderingarna i sin reflekterande kunskapsinhämtningsroll var aktuell i slutet på ett projekt 

hos CS, även om det finns en vilja att införa dessa tidigare. Tidsbrist är en tidigare nämnd 

faktor men det fanns även indikationer på att det inte vid alla tillfällen ansågs nödvändiga. 

Vissa projekt ser likartade ut och synen på att hämta kunskap från dessa kunde uppfattas som 

onödig. Det kan ha sin förklaring i att utvärderingen i sig kan uppfattas som tråkig (Lindell 

2005) och därmed inte känns aktuell att genomföra om det inte är absolut nödvändigt. 

Williams (2008) förklarar att organisationskulturer också kan vara en bidragande faktor till att 

det upplevs som en svårighet att förbättra utvärderingarna. Genom att studera intervjuobjekten 

framgår det tydligt att individens ålder påverkar om utvärdering beskrivs som en tråkig 

process. De som är yngre är mer positivt inställda än de äldre. Det visar på att det finns olika 

syn på utvärderingens roll. En möjlig förklaring till detta kan vara att de äldre besitter mer tyst 

kunskap och processen upplevs inte lika värdeskapande för dem. CS hade även genomfört 

flera försök till reformer när det kommer till erfarenhetsåterföring där kultur återigen verkar 

vara en påverkande faktor, då reformerna har haft svårigheter i att implementeras.  

 

De genomförda utvärderings- och erfarenhetsrapporter som denna studie tagit del av syftar till 

att skapa dokument med vunnen kunskap genom mallar. Trots att den specifika informationen 

behandlas konfidentiellt i denna studie går det att diskutera omfattningen och utformningen av 

dem. Anbari, Carayannis och Voetsch (2008) för ett resonemang om att utvärderingen ska 

vara utformad så att den kan vara stöd till andra och parallella projekt samt att hjälpa 

utformningen av en effektiv databas. De menar också att det är en avgörande faktor till om 

nästa projekt blir framgångsrikt. Rapporterna såg olika ut i struktur och genomförande vilket 

går att ifrågasätta utifrån ett användarvänlighetsperspektiv vid ett senare skede. Detta är något 

som vi ställer oss tveksamma till om det är till gagn för uppbyggnaden av en effektiv databas. 

Informationen som levereras är olika men mycket går att hänvisa till avrapportering snarare 

än sammanfattning av vunnen kunskap. Detta ter sig naturligt i dokument som slutrapporter 

men kapitlen om vunnen erfarenhet har potential att utvecklas. På grund av denna 

begränsning får den explicita kunskapen som presenteras i databasen i hög grad tolkas av 

respondenten. Lärandefunktionen bli därför nedprioriterad vid skapande av denna rapport. Det 
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medför att den bidrar i lägre grad till en effektiv databas som behövs vid lärande mellan 

projekt.  

5.2 Lagring av kunskap 

Erfarenheter och kunskap som inhämtas från ett avslutat projekt kan vara av olika natur och 

bidrag för den övriga organisationen. Lagringsfunktioner av denna kunskap är därmed olika 

utformade, medvetet eller omedvetet, hos organisationer. Förutom den tysta kunskapen som 

lagras hos individer själva finns det hos CS tre olika mediatorer för lagring av explicita 

dokument: IE, databasen och nätverk.  

 

IE 
Erfarenheter som enligt projektledarna genererar bättre strukturer och arbetsformer för hela 

organisationen läggs upp i kvalitetssystemet IE. Dessa förbättringsförslag läggs upp om de är 

generaliserbara för hela verksamheten, exempelvis hur möten ska protokollföras. 

Utvecklingsarbeten inom CS har diskuterat att IE’s lagringsfunktion bör utvecklas så att den 

passar bättre för lärande mellan projekt. Det är ett uttryck från projektledarna att den inte är 

fullt anpassad för ett inter-projektuellt lärande. Utformning av IE grundar sig i att skapa 

riktlinjer för arbetsutövning i hela organisationen, vilket begränsar möjligheten att lägga in 

specifika lärdomar. Med denna begränsning blir många av lärdomarna och erfarenheterna från 

projekt, som inte är applicerbara på hela organisationen, inte vidareförmedlade inom detta 

forum. Dess utformning bidrar ändå till lärande mellan projekt då vunnen kunskap som kan 

appliceras och generaliseras till övriga organisationen också är en del av det inter-projektuella 

lärandet. En av projektledarna ger uttryck för att det är för mycket information på IE i 

dagsläget som gör att den är svårhanterlig. Det verkar finnas en påtaglig risk att dess 

nuvarande bidrag till lärandeprocessen förändras i negativ riktning vid allt för stor hantering 

och spridning av dokuments natur inom detta forum. Den skulle därmed kunna uppfattas som 

ineffektiv och mindre attraktiv för projektledare att använda som arbetsverktyg.  

 

Två av projektledarna diskuterar problematiken i att det redan existerar eller läggs upp för 

mycket dokument i IE. En av dem har löst det genom ett system där dokumentet ska uppfylla 

två av tre kriterier (roligare, effektivare och bättre). De ska även kunna ersätta två befintliga 

dokument för att få lägga upp dem. Pedler, Burgoyne och Boydell (1997) beskriver som 

tidigare nämnt att verktyg för lärande bör vara: användarvänliga, uppmanar till lärande, 

intressanta och helst roliga att använda. Detta är påfallande likt de kriterier som själv är 

framtagna av projektledaren. Än mer intressant är att detta enbart är ett lokalt förankrat 

kvalitetssystem i organisationen för bidragande till lärandeprocessen.   

 

Databasen 
I databasen läggs nästan alla projektmappar upp efter avslutade projekt, vilket vi anser är mer 

anpassat till ett inter-projektuellt lärande. Där finns möjlighet att lägga upp vunna erfarenheter 

och kunskap som omfattar det genomförda projektet, informationen har inte krav på sig att 

vara utvecklande för hela verksamheten. Databasen ger möjligheten för projektledaren att 

lägga upp det genomförda projektets sammanfattade historia och erfarenheter. Projektledarna 

som intervjuades gav dock uttryck för att det finns flera brister utifrån Pedler, Burgoyne och 

Boydell (1997) tidigare nämnda kriterier i databasen. Det går att kritisera att utvärderingarna 

läggs in först efter genomförda projekt, vilket innebär att den inte är uppdaterad med det 

senaste inom organisationen. Vid stora omfattande uppdrag som håller på under flera år kan 

detta eventuellt göra den informationen inaktuell eller förlegad för resten av organisationen.  

 



- 35 - 

 

Det finns även brister i huruvida databasen riktar sig till de som behöver den. Alla har inte 

tillgång till erfarenheter och kunskap som genererats inom andra projekt. Projektledarna 

hänvisar till faran i att känslig information blir allt för lättillgänglig, vilket i sig är en viktig 

aspekt. Däremot går det inte att bortse från dess hämmande effekt för det inter-projektuella 

lärandet. Idag behöver projektledarna kontakta inblandade i det eftersökta projektet för att få 

tillgång till dokumenten. Det kan bli ett problem när personer inom organisationen slutar och 

urspungsmedlemmar från det eftersökta projektet minskar. När det gäller databasens 

användarvänlighet uppfattas den som krånglig och omständlig när det handlar om att lägga 

upp rapporter i systemet. Problematiken beskrivs inte som omfattande men kan ändå tolkas 

som ett uttryck för kritik mot användarvänligheten i databasen. Däremot lyfts svårigheten i att 

hitta rätt projektrapporter då sökfunktion inte upplevs som optimal. Rhodes och Dawson 

(2013) menar att även om databaser har väl fungerande sökfunktioner är det fortfarande svårt 

att uppnå fullständig användarvänlighet. Funktionen är fortfarande beroende av mänsklig 

kontextuell tolkning, en process som är omfattande i tid. Detta stämmer väl in på CS’s 

problematik då de har en sökfunktion med möjlighet att lägga in nyckelord till varje 

dokument. Idag är nyckelorden inte påtvingande vid inläggning vilket medför att många 

undviker att göra det.  

 

Projektledarna gav även olika svar på hur tillgängligheten till andras projektrapporter ser ut. 

Osäkerheten hos projektledarna kan analyseras utifrån flera aspekter men det är tydligt att det 

inte är ett institutionaliserat verktyg för erfarenhetsinhämtning. Ledningens bristande stöttning 

och engagemang i användandet av databasen är påtaglig. En projektledare kom själv på att 

inhämtning av dokument inför nya projekt kan åligga hen som projektledare. Det pekar på att 

det inte finns någon rådande kultur av denna process idag (Wiewiora et al. 2014). Som nämnt 

tidigare har även en projektledare ett system som uppfyller många av Pedler, Burgoyne och 

Boydells (1997) kriterier för lärande databas när det gäller IE. Däremot ger hen inte uttryck 

för att liknande krav ställs vid uppläggning av dokument till databasen. Det kan tolkas som 

bidragande faktor till de dysfunktionaliteter som projektledarna uttryckt mot systemet. Det är 

viktigt att den nya databasen också tar hänsyn till kritiken då det är av generaliserbar natur.  

 

Nätverk 
Hos CS finns ett nätverkssystem där alla i organisationen kan ta del av och själva starta upp 

olika områdesspecifika nätverk. Denna form av interaktion främjar spridningen av 

information och är ett forum för diskussion där den tysta kunskapen kan utvecklas men också 

omfördelas till explicit. Trots att de potentiella fördelarna med sådant kunskapsutbyte är 

många berättar projektledarna att det i låg utsträckning används. Knight (2002) understryker 

vikten av lärande inom nätverken som en viktig process, något som utvecklas mer i kapitel 

5.3.1.  

5.2.1 Tyst kunskap 

Lagringen av kunskap, erfarenheter och information måste vara väl anpassad till dess uppgift 

och syfte. Linh-Chi (2012) menar att kunskap inte alltid ska eftersträvas vara lagrat i olika 

databaser, det är viktigt att utgå ifrån dess sammanhang och handling. Istället refererar han till 

ett pragmatiskt synsätt med reflekterande kunskapshantering. Viss kunskap och erfarenhet bör 

alltså betraktas som tyst och dess lagringsfunktion är därmed belägen och begränsad till 

individerna i organisationen. Hos CS finns det flera exempel där den tysta kunskapen är 

omfattande och får spela en stor roll i överförandet av erfarenheter från ett projekt till ett 

annat. Trots att tyst kunskap är svår att definiera (Kogut & Zander 1992; Venkitachalam & 

Busch 2012) visar CS en tydlig tendens att uppskatta dess möjligheter, framförallt genom 

projektledarnas diskussioner om rätt blandning av individer i projektgrupperna. Ribeiro 
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(2013) hävdar att detta är ett bra sätt att sprida den tysta kunskapen mellan organisationens 

mer och mindre erfarna individer.  

 

Projektledarnas stipulerade brist i användandet av databasen gör att organisationen i allt för 

hög grad förlitar sig på den tysta kunskapen som erfarenhetsöverförare. Givet att information 

bör lagras i rätt kontext går det att diskutera om all information som överförs via individers 

personliga erfarenheter är effektiv som lagringsposition. Detta är ett problem som forskarna 

inte är överens om det går att lösa. Enligt Polanyi (1966) går det inte att överföra tyst kunskap 

till explicit men Nonaka (1994) hävdar att det går att genomföra, om än svårt. Det kan enligt 

Nonaka (1994) ske genom så kallade kunskapsspiraler. Nätverkssystemet uppbyggt hos CS 

kan tolkas som ett försök av organisationen att skapa sådan spiral. De vill skapa ett forum där 

medlemmar kan översätta sina erfarenheter till råd och tips för andra individer inom 

organisationen. Fenomenet att spara Lessons learned i dokumentmappen styrker även 

Nonakas (1994) tes om att tyst kunskap går att översätta till explicit. Processen är svår att 

effektivisera vilket Nonaka (1994) såväl som CS ger uttryck för. Att likt Polanyi (1966) 

ignorera förmågan och möjligheten att förmedla tyst kunskap medför däremot en begränsning 

i den inter-projektuella lärandeprocessen.  

5.3 Kunskapsabsorbering 

Hos CS sker absorberingen av kunskap på olika sätt beroende på vart i livscykeln projektet 

befinner sig. I början av ett projekt kan det exempelvis ske ett visst kunskapsinhämtande 

genom förarbeten. Under projektets gång behöver projektet också ny kunskap via exempelvis 

social interaktion och databaser. Däremot skiljer denna studie på projekt som är oberoende av 

tid och parallellt pågående projekt. De parallella projekten uppfattades enligt projektledarna 

som svåra att komma i kontakt med, det var oklart vilka projekt som pågår parallellt. I och 

med att denna absorberingsprocess sker i olika faser analyseras de nedan utifrån tre olika 

aspekter: uppstartfasen, lärandet mellan projekt och lärandet mellan parallellt pågående 

projekt. 

5.3.1 Uppstartsfasen 

I alla projekt är tidspress en kraftigt påverkande faktor till hur projektets utformning och 

arbetsinsats struktureras. Vid uppstarten av nya projekt bör det enligt projektledarna inte 

spenderas för mycket tid på förarbeten. Det uppfattas inte som kostnadseffektivt och idag går 

cirka 10 % av tiden åt till detta. Det framhålls som en faktor till varför projektledarna inte 

undersöker vilka liknande projekt som tidigare genomförts. Fenomenet stöds av tidigare 

forskning då Williams (2008) menar att det är bristen av tid och stöd från ledning som leder 

till att situationen uppstår. Dixon (1998) förklarar vidare att strukturen i en organisation måste 

vara inställd på lärande för att ett sådant arbete ska kunna bli framgångsrikt. Det betyder i 

CS’s fall att organisationen idag inte skapat möjlighet för projektledarna att hinna prioritera 

kunskapsöverförsel vid projekts uppstartsfas. En projektledare hävdar att ett sådant arbete i 

större omfattning faktiskt är möjligt att genomföra. Detta är dock inget som beskrivits för hen 

som en del av arbetsuppgiften, vilket därmed också går att tolka som brist i stöd från ledning. 

Andra orsaker till varför inte mer erfarenhetsinhämtning görs i uppstarten av projekt är den 

tidigare nämnda kritiken i databasen och svårigheten att finna rätt information. Tid är återigen 

en viktig faktor som understryker det ytterligare behovet av en databas som är lättarbetat och 

effektiv vid inhämtning av explicit kunskap.  

 

Scarbrough et al. (2004) förklarar att absorbering av lärande är mer framträdande i början på 

ett projekt. En iakttagelse hos CS är splittringen i denna problematik. Det uttrycktes att det är 

bra att gå igenom tidigare projekt via exempelvis databasen eller via samtal med kollegor som 
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varit med i liknande projekt. Vissa ansågs sig däremot redan besitta de mest vitala 

kunskapsdelarna, vilket medför en risk i att förundersökningen helt uteblir. Därmed är det 

inställningen till lärande som bör ses över. Det kan också vara en fråga om rutiner. Det finns 

inget institutionaliserat arbetssätt som innefattar intern kunskapsinhämtning. 

5.3.2 Lärande mellan projekt 

Projekt behöver kontinuerligt ny kunskap bortom dess egna gränser, inte enbart vid projektets 

start eller slut, enligt Maaninen-Olssons (2007). På CS finns det ett visst utbyte av 

gränsöverskridande kunskap, främst genom social interaktion men också genom databaser. 

Den sociala interaktionen verkar i dagsläget vara den viktigaste faktor hos CS när det kommer 

till kunskapsöverföring, då databasen inte är helt optimal i nuläget. Kommunikationen mellan 

kollegor genom telefonsamtal eller personliga möten är en kommunikationsväg som är vanligt 

förekommande. I Maaninen-Olssons (2007) studie berättar hon att vid de fall sådan 

kommunikation resulterade i utbyte av erfarenheter var det enbart om projektdeltagaren var 

delaktig i båda projekten. Projektledarna hos CS berättade att detta inte är något krav. På det 

större kontoret upplevdes det svårare att få kontakt med andra som eventuellt hade kunskap 

om ett visst område. På det mindre kontoret upplevdes det däremot enklare att få kontakt med 

personen i fråga. Maaninen-Olsson (2007) understryker att kunskapsintegrering till största del 

handlar om det sociala samspelet. Det kan förklara varför det mindre kontoret verkade ha 

mindre problem med att skapa kontakt med andra projektledare. Att träffas efter arbetet på 

privata premisser var också något som var positivt uttalat på det mindre kontoret. Om det 

skedde på samma sätt på det större kontoret var inget som framkom under intervjusituationen. 

På grund av att det är en större mängd människor på det större kontoret skulle det kunna ligga 

dem till last. Det blir svårare att arrangera liknande typer av event där alla kan och är villiga 

att delta i det. De aktiviteter som skedde tillsammans med kund var både kickoff-möten men 

också avslutningsmöten. Framförallt avslutningsmöten upplevdes som mycket positiva och 

roliga event. Det sociala samspelet som ligger till grund för aktiviteterna, menar Maaninen-

Olsson (2007), är en framgångsfaktor men också resursbelastning för företaget.  

 

Julian (2008) beskriver hur projektorganisationen behöver erkänna vikten av sociala nätverk 

för att kunna tillvarata kunskap mellan projekt. På CS var förståelsen hög men tillämpningen 

lämnades i stor utsträckning till den tysta kunskapsspridningen. Databasen framstod som 

bristande på grund av dess svårhanterlighet, utvärderingens roll som främst ett verktyg för 

måluppfyllelse och CS’s system för nätverk utnyttjades knappt. Nätverken är för företaget 

fortfarande ganska nyintroducerade, vissa använder dem i mindre utsträckning medan andra 

inte använder dem alls. Ledningens engagemang i de olika nätverken var också oklart. Det 

upplevdes inte som att det fanns någon avsatt tid för att sätta sig in i de olika nätverken, 

snarare något som uppmuntrades men de involverade fick avsätta tiden själva. Problematiken 

med den upplevda tidsbristen, inte enbart för nätverken, blir tydlig när det kommer till 

prioriteringar. Ansvaret för användandet och tillämpning av den explicita kunskapsdelningen 

lämnas i hög grad åt individerna själva. För att inter-projektuellt lärande ska vara effektivt 

kräver det att såväl ledning som projektdeltagare är engagerade i processen (Dixon 1999). 

Nätverkens relevans i förhållande till budget och tidsram för projektet är därmed ett 

problemområde. Williams (2008) uttrycker att det är bristen av tid hos medarbetarna och 

avsaknaden av stöd från ledningen som är en av anledningarna för att företag kämpar med att 

bli lärande organisationer. Ett mål som CS menar att de strävar efter att uppnå. 

 

I Scarbrough et al. (2004) studie om samspelet mellan projektbaserat- och organisatoriskt 

lärande menar de att utvärderingen är ett viktigt verktyg under projektets gång. Något som CS 

strävar efter men som upplevs åsidosatt. Återigen verkar tidsbrist vara den största faktorn, 
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dock inte den enda. Andra faktorer som framkom var att utvärderingen inte var direkt kopplad 

till ett reflekterande kunskapsåterföringsverktyg. Istället är det främst ett mätverktyg i form av 

måluppfyllelse, åtminstone under projektets gång. Projektledarna var överens om att mycket 

kunskap som inte samlades in under projektets gång gick förlorad om utvärderingen enbart 

skedde vid projektets slut. Framförallt om projektet sträckte sig över en längre tid. Det menar 

Julian (2008) också är ett problem som istället bör hanteras genom att projektgruppen samlas 

och reflekterar över projektet under dess milstolpar. Scarbrough et al. (2004) menar att det är 

viktigt för att skapa en långsiktig utveckling och att organisationsformen är bidragande till 

detta. I nuläget finns ingen uttalad rutin som leder projektledarna in i en reflekterande process. 

Istället är det i hög grad upp till dem själva om de känner behov och tid för en reflekterande 

utvärdering.  

 

Scarbroughs et al. (2004) för ett resonemang om att individers bibehållande av inlärd kunskap 

har en hämmande effekt på relateringsförmågan för andras erfarenheter. Detta är något som 

projektledarna även gav uttryck för då mycket av kunskapen i projektet kom från egna 

erfarenheter. Ju mer erfarenheter som projektledarna samlar på sig desto mindre verkade 

användandet av IE vara. Det motsatta iakttagna förhållandet är att den projektledare som varit 

kortast tid hos företaget är också den som använde sig av IE mest. Scarbrough et al. (2004) 

menar att organisationsreformer är förutsättningen för att vända på detta. Projekt behöver få 

en annan position i det strategiska sammanhanget. Både Maaninen-Olsson (2007) och 

Williams (2008) anser att detta bör komma från ett större engagemang hos ledningen.  

5.3.3 Lärande mellan parallellt pågående projekt 

Det finns svårigheter i att veta vilka projekt som pågår parallellt i organisationen. 

Projektledarna formulerar själva det som ett problem som uppkommit i och med företagets 

storlek. I dagsläget är det upp till projektledaren att hitta den informationen de känner behövs, 

där den främsta informationskällan är rykten. Det kan exempelvis vara information om att 

någon kollega har arbetat mot samma kund tidigare. Det finns dock en önskan om att 

ledningen ska ha en tydligare roll i denna problematik, något som också Williams (2008) har 

en tydligt positiv hållning till. Användandet av nätverk skulle kunna vara en brygga för olika 

projekt att nå varandra och därmed också kunna nå ett mer effektivt parallellt lärande. Detta 

kan möjliggöra för projektledare att arbeta utifrån samma information vid samma tidpunkt. 

 

Scarbrough et al. (2004) observerade att när ovanliga omständigheter uppstod som var kopplat 

till organisationen var det möjligt för lärande mellan projekten att utvecklas. Hos CS var detta 

inget som uttrycktes under intervjusituationerna. Däremot talas det om att nätverken vid ett 

tillfälle har lett till att ett ämne diskuterats och ledde senare till ett seminarium. Det för att 

många intresserade sig av kunskapen. Organisationen efterfrågar mer kunskap och nätverken 

framstår här som en bra plattform för spridning av det. Idag uttrycks det vara ledningens roll 

att hjälpa projekt med ny kunskap som de själva inte tagit del av. Det kan exempelvis vara om 

en viss sak skett i ett parallellt projekt som kan vara till nytta för andra. Lärandet mellan 

parallellt pågående projekt uppfattas totalt sett som bristfällig hos CS. Den egna erfarenheten 

och kunskapen hos specifika individer, såsom projektledare, utgicks oftast ifrån som vital 

kunskapskälla. 
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5.4 Sammanfattning av analys 

Genom att analysera den teoretiska modellen (figur 2.2) med CS tillvägagångssätt för lärande 

blev det tydligt att den teoretiska modellen behövde utvecklas. Den nya modellen (figur 5.1) 

beskriver på ett mer anpassat sätt hur det inter-projektuella lärandet ser ut.  

5.4.1 Inter-projektuellt lärande 

Modellen visar att projekt kan samverka via olika mediatorer för att sprida lärandet mellan 

projekt. Lärandet bör ske på detta sätt för att nya lärdomar snabbt ska bli spridda genom 

organisationen. Genom att skilja mellan projekt oberoende av tid och parallellt pågående 

projekt ger det en mer rättvis bild av hur lärandet faktiskt ser ut i en projektorganisation. Det 

viktigaste för lärandeprocessen är att utvärdering sker kontinuerligt under projektets livscykel 

(Julian 2008), att den lagras för andra att ta del av. Ledningens roll, organisationskultur och 

kvalitetssystem (IE) är andra bidragande faktorer som driver utvecklingen framåt (Wiewiora 

et al. 2014).  

 

 
 

Figur 5.1: Anpassad modell för inter-projektuellt lärande 

 

Det som tydligt framgår hos CS är utbredningen av den tysta kunskapen, erfarenheter lagrade 

i individer. En viktig aspekt som exempelvis utnyttjas i valet av projektledare och projektteam 

(Ribeiro 2013). Den tysta kunskapen är idag den främsta kunskapsbanken, något som 

återspeglas i projektledarnas agerande vid inhämtning av ny kunskap. Projektledarna 

beskriver att det är lättare och oftast mer effektivt att samtala med en kollega än att använda 

sig av databasen. Detta är något som modellen visar är viktigt att bejaka men det går inte att 

förlita sig på individer som enda mediator för kunskapsöverförsel. Stora projektorganisationer 

behöver kunna formulera sina erfarenheter i dokument så att de blir möjliga att lagra och 

vidareförmedla oavsett individers fysiska närvaro. Databasen beskrivs som ett verktyg för 

insamling av material men att det finns många problem kring spridningen av detta. Bristerna 

ligger både i sökbarheten och tillgängligheten men även i dess uppdateringsfrekvens. 
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Databasen uppdateras oftast efter att projektet avslutats. Det innebär att om ett projekt 

sträcker sig över flera år blir den kritiska information som inhämtades i början eventuellt 

mindre aktuell. Forskning (Maaninen-Olsson 2007) menar dock att en databas är ett verktyg 

med positiva effekter för att hålla organisationen uppdaterad för att inte upprepa tidigare 

misstag. Den behöver ha en större roll i organisationen när det kommer till lärande mellan 

projekt. 

 

För att lärandet mellan parallellt pågående projekt ska uppstå är det extra viktigt att det finns 

en väl fungerande mediator. Projekt som sker på samma kontor eller i samma region har 

lättare att kommunicera med varandra. När projekten däremot sker i olika länder är det mer 

problematiskt att ens veta vilka projekt som ens pågår samtidigt. Därför är det viktigt med 

ständiga uppdateringar kring projektet via databasen och nätverken. Då kan andra projekt 

lättare ta del av kritisk information. Idag brister denna typ av kommunikation hos CS i den 

grad att den nästintill uteblir. Databasen uppdateras inte kontinuerligt och nätverken används 

inte i någon högre grad. Tidigare forskning har fokuserat på lärande mellan projekt men 

missar att precisera när projekten sker, om de är parallellt pågående eller inte. Skillnaden 

mellan dem är behovet av att kunna arbeta utifrån samma information vid samma tillfälle. Att 

skilja på projekt oberoende av tid och parallellt pågående möjliggör för en mer effektiv 

hantering av kunskap. Valet av mediator kan skilja sig i denna bemärkelse då exempelvis 

nätverk har en mer aktiv informationsuppdatering än databasen. 

 

Nätverk är något som forskare (Gil-Garcia et al. 2005; Julian 2008) pekar ut som en positiv 

faktor till den sociala interaktionen och spridningen av kunskap. CS’s nätverk används idag i 

låg utsträckning, vissa använder dem inte alls. För att påverka organisationen i rätt riktning är 

ledningens roll viktig, att det finns en lärande kultur (Dixon 1999). IE har också påverkande 

egenskaper i det inter-projektuella lärandet, det är ett hjälpmedel och en guide. Genom att 

exempelvis använda sig av standardiserade mallar kan dock utvärderingens utförande 

begränsas. Därför är det viktigt att ledningen stöttar det pragmatiska användandet av dessa 

mallar. 
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5.4.2 Från utvärdering till absorbering 

Utvärderingen och absorberingens roll i figur 5.1 behöver en utförligare modell (figur 5.2) för 

att kunna demonstrera de kritiska punkterna vid kunskapsöverföring. Utvärderingar kan se 

olika ut men det finns också flera steg i processen. Utvärdering och absorbering är en 

kontinuerlig process och bör ske under hela projektets gång. Den främsta bristen idag är att 

utvärderingen oftast sker i slutet av ett projekt. För att bli en lärande organisation behöver 

utvärderingen ständigt vara i fokus för att ta tillvara på kunskaper och för andra att kunna 

absorbera de. Kunskapsinhämtande kan således ses som en ständig process utan hänsyn till 

tid.  

 

Figur 5.2 visar hur vunnen erfarenhet och kunskap överförs från ett projekt till ett annat med 

utvärdering som utgångspunkt. Den bejakar kunskapens natur i form av måluppfyllelse och 

reflektion men också hur dessa når nästa projekt. Modellen visar också att tyst kunskap går att 

överföra till explicit, genom en gemensam reflektion. Absorbering av nya kunskaper sker från 

tre lagringsfunktioner: Databasen, Nätverk och individer med tyst kunskap. Avslutningsvis 

understryker modellen att ledningens stöd av hela processen är av avgörande faktor, främst 

vid utvärdering och absorberingstillfällena.   

 

 
 

 

Figur 5.2: Från utvärdering till absorbering 

 

Modellen förklarar, likt Williams (2008) och Wiewiora et al. (2014), kravet på ledningen i att 

tydligt stötta de involverade så att utvärderingen blir genomförd. Det gäller även vid 

absorbering av den vunna kunskapen, något som projektledarna gav uttryck för var 

bristfälligt. Under pågående projekt upplevde de att tid för detta inte prioriterades. De 

hänvisade också till att mycket av utformningen och genomförandet var upp till dem själva. 

Absorbering av utförda utvärderingar berättade projektledarna inte var något som är tillskrivet 

deras roll utan lämnades upp till dem själva att prioritera. Studien visar därmed att om 

ledningens engagemang brister blir utvärderingens och absorberingens kvalité påtagligt 

lidande. 
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En utvärdering kan vara fokuserad på olika områden. Det utesluter inte att den kan följa båda 

riktningarna i modellen samtidigt. Projektledarna i CS berättar att måluppfyllelse är något 

som prioriteras högt, framförallt i den pågående fasen. Det är ett explicit dokument som är 

enklare att hantera och efterfrågas av både ledning och kund för att se hur projektet fortgår. 

Detta är en process som genomförs mer frekvent hos CS, något som är en viktig del i 

arbetsutförandet men som inte genererar exempelvis långsiktig utveckling. 

 

För att lärande ska uppstå behöver det även finnas möjlighet för reflektion och social 

interaktion, enligt Alias, Baharum och Idris (2012). I de standardiserade slututvärderingarna 

har CS en kolumn i där detta ska prioriteras men lite arbete av denna sort genomförs under 

pågående projekt. Studien visar att omfattningen av gemensamma reflektioner i 

slututvärderingen är begränsad. Modellen visar dessutom att det är främst inom det 

reflekterande området som tyst kunskap är rådande. Tyst kunskap är något som varje individ 

bär och får efter delaktighet i olika sammanhang. Modellen beskriver dock hur den mer 

strukturellt kan utvecklas efter en väl genomförd utvärdering genom reflektion och social 

interaktion. Projektledarna beskriver att denna process inte alltid är väl strukturerad eller 

planerad i organisationen idag. Däremot visar de god förståelse för behovet av att bejaka den 

tysta kunskapen hos individer vid uppstarten, den lyfts in i projektet genom rekrytering av 

individer för projektets behov. Modellen påvisar dock att den individuella kunskapen går att 

överföra från tyst kunskap till ett explicit dokument, vilket kan lagras i nätverk eller 

databaser.  

 

Nätverksfunktionen beskrivs som ett forum där erfarenheter inom hela den globala 

organisationen kan utbytas. Att denna utnyttjas i låg grad kan tolkas som ett bristande 

bejakande, både i skapande och lämnande, av kunskapsöverförande från de genomförda 

projekten. Detta är enligt Julian (2008) en av de viktigaste funktionerna för en lärande 

organisation. Projektledarna nämner att det finns brister vid inhämtningen av explicit kunskap 

i uppstartfasen av projekt från databasen och nätverken. Genom detta agerande går de nya 

projekten miste om lärdomar från tidigare projekt där de själva saknar erfarenheter ifrån. Det 

kan vara en förklaring på varför projektorganisationer har svårt att lära sig av tidigare misstag 

(Hobday 2000). 
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 Slutsatser 6
I detta kapitel redovisas studiens slutsatser genom att besvara de forskningsfrågor som 

ställdes i början av studien, teoretiska bidrag, praktiska råd och rekommendationer till CS 

samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

Studien har efter närmare analys visat att vissa teoretiska gap existerar. De teoretiska gap som 

upptäcktes innefattar exempelvis forskning kring parallella projekt, ett fenomen som 

forskning tagit lite hänsyn till vid studerandet av lärande mellan projekt. Nonakas (1994) teori 

om att översätta tyst kunskap till explicit är något som kunnat stärkas, vilket sker genom 

utvärdering via reflektion. På detta sätt kan individers kunskaper lagras i mer omfattande och 

strukturerad utsträckning än vad som idag är praxis. Studien visar även att ledningens roll är 

av stor betydelse för utvärderingens genomförande och absorbering. För att kunna absorbera 

utvärderingens genererade kunskap krävs det en mediator, som har definierats som antingen 

ett nätverk, en databas eller en individ. Sammanfattningsvis konstateras att lärande mellan 

projekt är ett eftersatt och problematiskt område, såväl i praktiken som i den teoretiska 

referensramen. Denna studie visar på kritiska punkter som ger möjlighet för lärandet mellan 

projekt genom utvärdering att utvecklas.  

6.1 Forskningsfrågor och syfte 

Den första forskningsfrågan var Hur struktureras och genomförs utvärdering? Efter analys 

blev resultatet att utvärderingar både är oregelbundna i utförande och struktur. Det 

konstaterades att utvärderingen kunde ske på tre olika sätt, antingen genom att utvärdera 

graden av måluppfyllelse, utvärdering via reflektion eller en kombination mellan de båda. Det 

konstaterades att utvärdering via reflektion eller kombinationsvarianten oftast skedde i slutet 

av ett projekt. Det medförde att kunskap som uppkommit under projektets gång gick förlorad, 

framförallt i större projekt. Graden av måluppfyllelse var den utvärdering som oftast skedde 

under ett pågående projekt. I projektens slutrapport fanns det en standardiserad rubrik som 

hette Lessons learned. Den skulle besvaras även om utvärdering via reflektion under 

projektets gång inte genomförts. Det visar på en medvetenhet om dess positiva effekter. 

 

Den andra forskningsfrågan var På vilka sätt dokumenteras och lagras erfarenheter från 

projekt? Hos CS konstaterades det att dokumenten lagras i projektmappen som sedan läggs in 

i en databas. Tillvaratagandet av erfarenheterna var mer problematiskt då det finns påtalade 

brister i databasen. Det var bland annat svårt att navigera i den för att hitta den informationen 

som eftersöks. Erfarenheterna lagras i slutet av ett projekt och de påtagliga bristerna i det gör 

att mycket kunskap går förlorad under processens gång. Dock lagras erfarenheter inte enbart 

som explicita dokument utan även som tyst kunskap i personens eget minne. Det är kunskap 

som försvinner ur organisationen när personen lämnar företaget.  

 

Den tredje forskningsfrågan var På vilka sätt absorberas vunnen kunskap till andra projekt? 

CS är ett kunskapsföretag där mycket kunskap är förankrat i människor. Det vanligaste sättet 

för att integrera ny kunskap i projekt är att ta in personer i projektet med den typ av kunskap 

som efterfrågas. När projektet är slut sprids kunskapen ut över organisationen i form av tyst 

kunskap. Problematiken med det blev tydligt då vissa personer är mycket efterfrågade och 

deras tillgänglighet därmed begränsad. Det är också vanligt förekommande att personer frågar 

sig fram efter den information de söker, genom exempelvis kollegor. Att gå igenom andras 

utvärderingar från liknande projekt tillhör ovanligheten då det både uppfattas som svår att 

hitta och inte tillhör någon strukturerad rutin. 
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Syftet med studien var att studera hur en projektorganisation använder sig av utvärdering som 

verktyg för lärande mellan projekt. Studien har kommit fram till att en projektorganisation, i 

detta fall CS, använder sig i låg grad av utvärdering för lärande mellan projekt. Det finns inget 

strukturerat arbetssätt där de visar på att utvärderingen från andra projekt har en betydande 

roll i varken uppstarten eller pågående projekt. Den explicita databasen kunde användas men 

den generella uppfattningen var att det var lättare att samtala med en kollega som varit med i 

ett visst projekt. Individens egna erfarenheter, den tysta kunskapen, påverkade således i högre 

grad lärandet mellan projekt än det explicita utvärderingsmaterialet. Projektorganisationen 

visade en medvetenhet i betydelsen av Lessons learned genom att ha det under en egen rubrik 

i slutrapporten. Dock fick den lite utrymme och prioritet, vilket kan bero på bristen av 

mottagare. Utvärderingens genomförande sker alltför sällan i reflekterande form för att vara 

ett effektivt verktyg för långsiktig utveckling. Mycket av kunskapen går därmed förlorad 

vilket medför att risken för att begå samma misstag igen ökar. 

6.2 Teoretisk implikation  

Tidigare forskning (Hobday 2000) har visat att projektorganisationer har svårt att lära från 

tidigare misstag. Denna studie har inte kunnat påvisa att upprepande misstag faktiskt sker men 

visar ändå att lärandeprocessen mellan projekt i en projektorganisation innehåller påtagliga 

brister. Trots en hög grad av medvetenhet och vilja att lösa problematiken i organisationen 

lyckas de inte fullt ut. Det understryker tidigare forsknings implikation att det är en komplex 

process. Studiens resultat understryker vikten av en bra reflekterande utvärdering som en del 

av lösningen på detta.  

 

Figur 5.1 visar hur inter-projektuella lärandeprocesser i projektorganisationer måste ta hänsyn 

till parallella projekt. Utvärdering och absorbering bör ses som en pågående process under 

hela projektets livscykel. Tidigare forskning har i låg grad tagit hänsyn till komplexiteten i att 

överföra kunskap mellan parallellt pågående projekt. De har istället utgått från parametrar 

som i större utsträckning berör projekt som är tidsmässigt skilda. Ett antagande som denna 

studie visar begränsar utvecklingen av lärande mellan projekt. Modellen (figur 5.1) visar även 

hur utbredning av den tysta kunskapen i projektorganisationer är närvarande i hela 

lärandeprocessen. Nyckelfaktorer som ledningens roll, databasens betydelse och utformning 

samt nätverkens potential som mediator av kunskap påvisas (figur 5.1 och figur 5.2). Studien 

bidrar till ytterligare förståelse för tidigare forsknings implikationer och vikten av dessa 

parametrar i lärandeprocessen.  

 

För att mer utförligt beskriva hur kunskap överförs från ett projekt till ett annat genom 

utvärdering skapades figur 5.2. Modellens tillämpbarhet utgår från det tillfälle som 

utvärderingen eller absorberingen sker, oberoende av tidpunkt i projektens livscykel. Den 

särskiljer information och kunskap som behandlas vid utvärderingen, måluppfyllelse och 

reflektion, och hur de genererar kunskap och erfarenheter till ett annat projekt.  

Kunskapsspridning genom nätverk och databaser är mediatorer som idag utnyttjas i låg grad. 

Studien visar att det finns stor potential att via dessa medier överföra tyst kunskap till explicit, 

vilket Polanyi (1966) ifrågasatt. Utvärderingen har en viktig funktion för detta då 

utformningen avgör vilken typ av information som projektet kan föra vidare, något som även 

påvisas i figur 5.2.  

 

Slutligen visar studien att ledningens roll har en kraftig påverkan på utvärderingens 

utformning, användande och bidragande till nästa projekt. Genom att inte stötta 

lärandeprocesserna i tillräcklig grad och avsätta tid för projektledarna till processen bidrar det 

till att det inter-projektuella lärandet eftersätts.   
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6.3 Praktisk implikation  

Denna studie om lärande mellan projekt genom utvärdering har varit belägen hos företaget 

CS. Där har vi granskat hur deras process inom området ser ut. För att mer specifikt ge 

förbättringsrekommendationer till organisationen följer här nedan fem kritiska punkter för 

dem att fokusera på.   

 

- Ledningens roll 

Tidigare forskning visar på hur ledningens stöd vid såväl förändrings- som lärandeprocesser 

är vital i projektorganisationer. Hos CS bör ledningen tydligare formulera, stötta och 

strukturera hur processen för lärande mellan projekt ska se ut. Stöttningen bör vara fortgående 

och avse uppmuntran i organisationen, både i struktur och av tid.  

 

- Utvärderingens genomförande 

Utvärderingar hos CS sker framförallt efter genomförda projekt och mycket fokus ligger på 

måluppfyllelse, mindre på reflektion. Vi anser att reflektionen är underprioriterad i relation till 

dess potentiella bidrag. CS bör tydligare fokusera på vilka lärdomar/Lessons learned det 

pågående/genomförda projektet specifikt genererat då detta ger mer tyst kunskap till 

projektmedlemmarna och utförligare dokument. För att reflektionerna ska vara effektiva och 

generera mervärde kräver det också att de genomförs kontinuerligt under projektets gång. 

Viktigt är att alla projekt har tillgång till tidigare utvärderingsmaterial för att kunskapen ska 

kunna sträcka sig utanför det givna projektet.  

 

- Databasen 

Portalen är den databas som är bäst lämpad som lagringsfunktion av specifika lärdomar i en 

inter-projektuell lärandeprocess. Tillgänglighet av dokument för projektledare är av hög 

prioritet, vilket bland annat står i konflikt med påtalade sekretesskomplikationer. Detta är en 

konflikt CS bör se över. Sökbarhetens funktioner i databasen bör prioriteras i högre grad för 

att öka användarvänligheten. Utformningen av en ny databas bör fokusera på ovanstående 

kritik men också ta hänsyn till att en databas har begränsad möjlighet till att lösa hela 

lärandeprocessen. 

 

- Absorbering av kunskap 

Uppstartsfasen beskrivs av projektledarna som avgörande för projektets fortsatta kvalité. De 

uttryckte dock att de inte hade något preciserat arbetssätt för hur och om lärdomar från 

tidigare projekt ska inhämtas. Det är något som måste ingå i uppstartsprocessen. Strukturering 

och prioritering, såväl i attityd och tid, av denna process bör ledningen vara involverad och 

stöttande av. Vi ser även att nätverken har en stor roll i absorberingsprocessen under 

projektets gång, ett idag för lågt prioriterat system som måste lyftas inom organisationen. 

Ledningen behöver vara mer stöttande i form av tidsavsättning för det. 

 

- Lärande som en kontinuerlig process 

CS bör se utvärdering och absorbering som en kontinuerlig process under hela projektets 

livscykel. Utvärdering ska framför allt genomföras vid kritiska punkter och milstolpar i 

projektet för att vidareförmedla vunnen kunskap. Absorbering bör regelbundet ske via nätverk 

och databaser för att hålla projektet uppdaterat. Det innebär en riskminimering i att begå 

upprepande misstag.  
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6.4 Fortsatt forskning 

Lärande mellan projekt är som konstaterat ett relativt outforskat område där ett flertal studier, 

inklusive denna, påvisar praktiska problemområden för organisationerna. Mer forskning ur 

flera olika aspekter behövs inom detta område för att skapa mer teoretisk förståelse för hur 

processen kan främjas. För fortsatt forskning anser vi att det är relevant att studera nätverkens 

roll för lärande mellan projekt. Nätverk kan ha en funktion som geografisk 

gränsöverskridande mediator vid spridning av kunskap i större projektorganisationer. När 

företag växer på den multinationella marknaden kan strukturerade nätverk ha en potentiell 

bryggfunktion för lärande. 

 

Forskningen tar idag lite hänsyn till skillnaden mellan parallellt pågående projekt och projekt i 

allmänhet. Det är något som behöver studeras närmare då det är ett reellt problem i 

projektorganisationer då utbytet av information mellan parallella projekt kan utebli. 

Skillnaden i lärandeprocessen mellan parallella projekt och andra projekt behöver tydliggöras 

så att kommunikationen och spridningen av kunskap mellan dessa kan effektiviseras. Det är 

ett område som även hade varit aktuellt att forska vidare på inom CS. Ett annat aktuellt 

forskningsområde är ett ekonomiskt beräknande på lärandeprocessen. Att ställa kostnaden för 

upprepande misstag i kontrast till den tid det tar för projektledare att sätta sig in i tidigare 

genomförda projekt. Detta är forskning som bör genomföras för att öka processens 

trovärdighet och därmed incitamentet för organisationer och kunder att tidsmässigt prioritera 

lärande mellan projekt.  
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