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Sammanfattning 
 
I dagens kunskapsintensiva verksamheter finns det ett växande behov av att ta tillvara, sprida 
och skapa kunskap och lärande mellan projekt. Samtidigt har det blivit vanligare att 
verksamheten bedrivs i projektform, där arbetet sker i tidsgränsade projekt mot uppställda 
mål. Traditionellt sätt har projekt betraktats som engångsföreteelse som inte kommer att 
upprepas.  Enligt den tanken finns ingen eller litet möjlighet till kunskapsspridning och 
lärande mellan projekten. Idag ses arbetet med kunskap och lärande mellan projekt som en 
möjlighet och även som en förutsättning för att verksamheten ska överleva på en alltmer 
konkurrensutsatt marknad. Detta konstaterande leder till uppsatsens syfte vilket är att 
beskriva kunskap och lärande mellan projekt och att emballera samt distribuera den vidare till 
framtida projekt.  
 
Empirin bygger på kvalitativa intervjuer hos sex projektverksamheter som utförts för att få en 
helhetsbild av verkligheten. Empirin tillsammans med teori och litteraturstudier är underlag 
till uppsatsens analys, där en funktion för kunskap och lärande mellan projekt diskuteras.  I 
analysen beskrivs varför det behövs en funktion och hur den påverkar ledningen, projekten 
och verksamheten som helhet. 
 
Slutsatsen presenterar ett projektkontor som riktar sig mot kunskap och lärande mellan 
projekt för användning i medelstora projektverksamheter. Projektkontoret är en central 
opartisk enhet mellan projekt och ledning. Medarbetarna i projektkontoret medverkar vid 
projektens tollgates, beslutspunkterna under projektets livscykel samt utför en 
projektutvärdering vid projektets avslutning. Projektkontoret ska dokumentera information 
och kunskap som ska användas i andra pågående eller i framtida projekt. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion om rekommendationer och implementering i en projektverksamhet samt 
författarnas reflektioner. 

Nyckelord: Projekt, Kunskap, Lärande, Projektkontor, Konkurrenskraft 
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Abstract 
 
In today's knowledge-intensive companies, there is a growing need to utilize, disseminate and 
create knowledge and learning between projects. Meanwhile, it has become common for 
companies to work in project basis, where the work is done in projects with time limits and 
against objectives. Traditionally projects have been considered as one-off exercise that will 
not be repeated. With that reflection there is no or little opportunity for knowledge sharing 
and learning between projects. Today the knowledge and learning between project works as 
an opportunity and also as a prerequisite for companies to survive in an increasingly 
competitive market. This finding leads to the thesis purpose, which is to collect the 
knowledge and learning between projects and to distribute it to future projects.  
 
Empirical data based on qualitative interviews with six project companies was carried out to 
obtain a view of reality. The empirical data together with theory and literary studies is the 
basis for the thesis’s analysis, in which a function of knowledge and learning between 
projects are discussed. It describes the need of a function and how it affects management, 
projects and the company as whole.  
 
The conclusion presents a project office that is aimed to handle knowledge and learning 
between projects for use in medium-sized project companies. Project office should be a 
central impartial unit between project and management. Employees in the project office are 
involved in the projects' tollgates, the decision points during the projects’ life cycle and 
performing a project evaluation at the end of the project. The project office will document the 
information and knowledge to be used in other contemporary future projects. The thesis 
concludes with a discussion of recommendations and implementation of a project office and 
the writer’s reflections. 
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1. Introduktion 
 
 
Det första kapitlet av uppsatsen presenterar de tankar och frågeställningar som ligger till 
grund för det valda problemområdet. Inledande beskrivs bakgrunden till ämnet, vilket 
därefter leder läsaren fram till problemformulering och diskussion som leder till syfte och 
mål med uppsatsen. Frågeställningen och delfrågorna beskrivs och i slutet av kapitlet 
förklaras uppsatsens avgränsningar och avslutningsvis en kort beskrivning av dispositionen. 
  
 

1.1 Varför detta intresse för kunskap och lärande mellan projekt? 
 
Under de senaste åren har ämnet kunskap och lärande mellan projekt som 
inkluderar kunskaps- och projektmanagement fått ökad uppmärksamhet av akademiker, 
forskare och verksamheter. Både kunskap och lärande är något som sker löpande och gradvis 
inom verksamheter (Argyris & Schön, 1978). Verksamheter lär sig i sina respektive 
organisatoriska roller genom olika utförda handlingar, men i vilken grad aktörerna lär sig 
beror dels på i vilken omfattning de reflekterar och ifrågasätter sitt eget och andras handlande 
(Ellström, 1992). Kunskap är en nödvändig förutsättning för såväl individutveckling och för 
att nå de resultat en verksamhet eftersträvar. Att dela kunskap och lära sig av andra utvecklas 
deras kunskap, vilket kan komma verksamheten tillgodo. En i sammanhanget intressant fråga 
är i vilken omfattning verksamheten reflekterar över kunskap och lärande.  
 
Projekt används alltmer som ledningsform som samordnar övergripande 
verksamhetsplanering och projektverksamheter som fokuserar alltmer på kunskap och 
lärande mellan projekt. Projektverksamheter har behov att underlätta de arbeten som pågår 
genom att använda projektformer, där svårigheter och förändringar förekommer i verksamhet. 
De förändringar som sker på den globala marknaden har inneburit en ökad fokusering på 
kunskap och lärande, vilket är ett argument som talar för den observans som nu ges till ämnet 
(wenell.se/om_projekt.html, 2011-05-10). 
 

1.2 Bakgrund 
 
Allt fler verksamheter arbetar idag i större utsträckning i projektform på grund av det 
förändrade samhället med snabbare teknikutveckling och informationsöverföringen sker i ett 
allt högre tempo. Idag bör individen vara flexibel för att dagligen kunna möta nya 
arbetsuppgifter i verksamheten. Till följd av de skiftande arbetsuppgifterna har även 
arbetsplatsernas struktur förändrats med den globala takten. Därigenom har projekt och 
projektgrupper kommit att utvecklas för att kunna hantera den snabba utvecklingen (Lööw, 
1999). 
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Ett organisatoriskt svar på den ständiga förändringstakten på världsmarknaden är att den 
klassiska funktionella strukturen i verksamheter är mer komplex och kompletteras av 
tidsbestämda projekt. Projekt används för att åstadkomma en komplex uppsättning av 
organisatoriska mål. I den varierande mängden av problem och komplexitet som 
verksamheter består av kan projekt vara till hjälp. I de flesta projekt inom verksamheter 
framställs kunskap och spridning av den som ett sätt att förbättra flexibilitet och 
anpassningsförmåga hos projekt och hela verksamheten (Antoni, 2000). 
 
En insiktsfull projektmiljö kräver mekanismer för att överföra erfarenheter, kunskap och 
lärande mellan projekt. Projektets uppgift är inte bara att ta fram och leverera 
projektresultaten utan även att samla upp och överlämna den kunskap och lärande som byggts 
upp under projektens period. Idag arbetar de flesta verksamheter i projektform men arbetar 
inte aktivt med att hantera kunskap och lärande mellan projekt. Studeras projektmodellernas 
värld ställer ofta projektmodeller krav på att varje projekt utför en projektutvärdering. Det är 
fördelaktigt för deltagare att få del av lärdomar av tidigare projekt (exicom.se, 2011-02-05). 
 
Misstag eller personlig prestige kan försvåra kunskapshanteringen och uppbyggnaden av 
lärande mellan projekt. Att inte se riskerna ökar sannolikheten för ett liknande haveri och 
ökar chansen till större misstag i framtiden. En aspekt bör vara att redovisa de fallgropar som 
leder till misslyckande, så att andra inte behöver göra samma dyra och smärtfyllda misstag en 
gång till. Alternativ för detta är att beskriva hur detta skulle ske om möjligheten fanns att 
driva ett nytt liknande projekt igen (exicom.se, 2011-02-05).  
 

1.3 Problemdiskussion  
 
Med hänsyn till de anledningar som nämndes i bakgrunden arbetar de flesta verksamheter 
alltmer i projektform, detta för att göra arbetet mer effektivt och flexibelt. Under projektets 
gång förekommer problematiska faktorer vad det gäller kunskap och lärande mellan projekt 
som går förlorad och har ingen effekt för framtida projekt. Att inte följa upp och dokumentera 
under projektets gång innebär att varje nytt projekt börjar från noll gång på gång, vilket kan 
leda till att misstag upprepas (Eklund, 2002). 
 
I dagens kunskapssamhälle ligger det i verksamhetens intresse att bevara kunskap mellan 
pågående och avslutade projekt, vilket kan leda till ökad konkurrenskraft. Problemen för 
projektverksamheter är hur de ska kunna emballera och distribuera kunskap och erfarenheter 
mellan projekt till pågående och framtida projekt. Kunskap och lärandet i 
projektverksamheter kan ske inom eller mellan projekt, vilket är ett problematiskt område i 
verksamheter eftersom det är komplicerat att hantera på grund av den begränsade tiden. 
Ämnet kunskap och lärande mellan projekt är komplicerat i litteraturstudier och kan sägas 
ske genom kunskapsöverföring mellan pågående och avslutade projekt.  Kunskap och lärande 
mellan projekt är ett ämne som ägnats relativt lite uppmärksamhet inom projektlitteraturen 
och efterfrågan av information om ämnet är stort. 
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Verksamheter strävar inom konkurrensintensiva miljöer efter att förbättra den existerande 
produkten eller tjänsten. Målsättning för verksamhetsledning är att säkerställa utveckling för 
fortlevnad över tiden och att kunna erbjuda marknaden attraktiva produkter eller tjänster. 
Projekt som en organisation i verksamhet och dess kunskap som skapas under projektets 
period bör stimuleras för att eliminera fel och misstag som upprepas i framtida projekt. Detta 
bidrar till att verksamheten kan spara tid så att de existerande produkter eller tjänster kan 
förbättras genom tidigare kunskap i projekt. Såväl som vetenskapliga och praktiska åtgärder 
kring verksamheters projekt under senare tid har verksamheter utvecklat sina projektarbeten 
och den omsättningen för att bevara kunskap och lärande mellan projekt har bidragit till att 
minska fel. Flera författare menar att kunskap i projekt är kritiska resurser och inte utnyttjas i 
den utsträckning som skulle vara önskvärt (Lindmark, 1990; Sveiby & Risling, 1986; 
Hedlund, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; Boisot, 1998; Zack, 1999a & b). 
 

1.4 Problemformulering 
 
En lärande projektmiljö förutsätter att kunskap och lärande samt erfarenheter överförs mellan 
projekt. Grunden till denna uppsats är att beskriva hur kunskap och lärande mellan projekt 
kan vara till hjälp för projekt, ledningen och verksamhet. Att upprätta och skapa ett 
projektkontor för att aktivt underlätta och optimera kunskap och lärande som sker under 
projektets period eller vid avslutade projekt. De flesta verksamheter som arbetar med projekt 
förbiser möjligheten att integrera tillgänglig kunskap som lärande i nästa fas av ett nytt 
projekt, följden av passivitet kan generera ett suboptimalt projektresultat. Till följd av detta 
behövs ett projektkontor som arbetar med kunskap och lärande mellan projekt. Detta 
projektkontor kan även vara ett komplement till ett etablerat projektkontor i verksamhet.  
 
Användbar kunskap går förlorad vilket ökar sannolikheten för ineffektiva projekt som leder 
till att misstag upprepas i framtida projekt. Till detta bör en process, funktion, kontor, enhet 
etcetera finnas i verksamheten för aktivt arbete med att minska de kunskaper som går 
förlorade i projekt vilket leder minskad konkurrenskraft (Nobeoka, 1995; Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Bartezzaghi et.al, 1997a & b; Bessant et.al, 1994; Oliviari et.al, 1998; 
Amelingemeyer & Kalvelage, 1999). 
 

1.5 Syfte och mål 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva kunskap och lärande mellan projekt och att emballera 
samt distribuera den vidare till framtida projekt.  
 
Uppsatsens mål är att utforma ett projektkontor för kunskap och lärande mellan projekt.  
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1.6 Frågeställning 
 
Problemdiskussionen leder till följande frågeställning: Hur kan kunskap och lärande mellan 
projekt följas upp med hjälp av ett projektkontor som kan minska misstag i projekt?  
 
För att besvara frågeställningen har författarna till uppsatsen ämnat studera följande 
delfrågor: 
 
• Hur projekt och verksamhet tar tillvara på kunskap och lärande mellan projekt? 
 
• Hur kan projekt och verksamhet stödjas med hjälp av erfarenheter och lärdomar från 

tidigare projekt för framtiden?  
 
• Hur kunskap och lärande mellan projekt ökar verksamhetens konkurrenskraft?   
 

1.7 Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer att avgränsas till ämnet kunskap och lärande mellan projekt, vilket är 
brett och i många fall komplext i litteraturen. Olika författare inkluderar olika parametrar i 
ämnet, vilket skapar en otydlig bild av ämnet. I denna uppsats har författarna redogjort en 
egen definition, där det framgår vad som menas med ämnet.  
 
Uppsatsen handlar om området projekt med att studera olika litteraturstudier och med 
koppling till verkligheten för att öka förståelsen för ämnet, kunskap och lärande mellan 
projekt. Även hur ämnet berör projekt och verksamheter samt vilka effekter den har. 
Författarna till uppsatsen har inte implementerat uppsatsens mål som är beskrivet i slutsatsen. 

 

1.8 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till personer med baskunskaper inom området projektledning. Detta för 
att uppsatsen grundar sig på en akademisk avancerad nivå med fördjupning inom ämnet 
projektledning. 

1.9 Disposition 
 
Det första kapitlet i uppsatsen är introduktionen, där läsaren får en bakgrund till ämnet och 
beskrivning av uppsatsens syfte och mål samt hur frågeställningen och delfrågorna är 
formulerade. Nästa kapitel är metod, där genomförandet beskrivs och vilka vetenskapliga 
metoder som använts i uppsatsen. Efter metoden presenteras den teoretiska referensramen 
som behandlar begreppet projekt. Det fjärde kapitlet tar upp kärnan i uppsatsen och beskriver 
olika synsätt på kunskap och lärande inom projektverksamheter. 
 
I empirikapitlet finns underlag och redovisning av intervjuerna som har utförts inom olika 
projektverksamheter. I analyskapitlet resoneras kring en funktion som har tagits fram utifrån 
teorin, litteraturstudien, empirin och författarna till uppsatsen. I slutsatsen beskrivs ett 
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projektkontor riktat mot kunskap och lärande mellan projekt, i kapitlet ges även svar på 
frågeställningen och delfrågorna. I slutet av uppsatsen diskuteras uppsatsen innehåll därefter 
rekommendationer kring ämnet och sista kapitlet epilog som handlar om reflektioner samt 
fortsatt studie av uppsatsen. 
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2. Metod 
 
 
Andra kapitlet är metod som börjar med argument för valet av kunskap och därefter 
behandlas genomförandet som är grunden för arbetsmetoden i uppsatsen. Där beskrivs hur 
och vilka metoder som har valts för uppsatsen.  Forskningsstrategi relaterar litteraturen och 
verkligheten inom vetenskapliga arbeten. Val av intervju som en grundpelare i uppsatsen 
beskrivs, därefter kritik för både metoden och för den källa som användes presenteras för att 
ge läsaren förståelse av teorin i uppsatsen. Slutligen validitet och reliabilitet som har 
betydelse för både teorin och empirin för uppsatsens arbete. 
 
 

2.1  Karaktärisering av kunskap 
 
Val av kunskap för den teoretiska referensram har författarna till uppsatsen klassificerat 
utifrån Goldkuhls (2011) elva kunskapsformer för att precisera vilken typ av kunskap ska 
utvecklas och fastställa kunskapsstrategi för utvecklingsarbete. Dem elva indelade 
kunskapsformerna är:   
 
• Kategoriell kunskap  
• Klassificerande kunskap  
• Egenskapsbestämmande kunskap  
• Karaktäriserande kunskap (Förståelsekunskap)  
• Historisk - rekonstruktiv kunskap  
• Förklarande kunskap  
• Förutsägande kunskap  
• Värdekunskap  
• Normativ kunskap  
• Kunskap som kritik  
• Kunskap om det möjliga. 
 
En undersökning av studier kan bestå av ett antal delstudier som förslagsvis identifierar 
problem i en beskrivning som i sin tur löses i en problemlösande delstudie (Höst et al. 2006). 
Vidare nämner Höst et al. (2006) att hitta en lämplig kunskapskaraktär och om möjligt en 
kombination av kunskap. 
  
Frågeställningen och delfrågorna blir ett underlag för val av kunskapskaraktärisering till 
uppsatsen. Utifrån de elva kunskapsformer som nämnts tidigare har huvudsakligen tillfört 
förståelseinriktad kunskap det vill säga karaktäriserande. Eftersom det finns ett antal 
kunskapsformer representerat i litteraturen, utifrån dessa och valet är inte självklart vilken 
som är lämpligast, men med anledning av den teoribaserade uppsatsen har författarna till 
uppsatsen valt karaktäriserande kunskap. Den talar om vad något är och när något anger 
innebörden av ett fenomen genom bestämda egenskaper. Med hjälp av förståelseinriktad 
kunskap kunde den utveckla olika typer av fenomen (Goldkuhl, 2011).  
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Författarna till uppsatsen har genom fakta och studie valt kunskapskaraktärisering (se figur 1) 
som nämnts tidigare är den lämpligaste och möjligtvis det mest troliga valet av kunskap. 
Denna typ har använts i arbetet med uppsatsen. 
 

 
 
Figur 1: Egen framtagning av karaktäriserande kunskap. 
 

2.2  Vetenskaplig metod  
 
Vetenskaplig metod är till för att systematisera och kartlägga vilka metoder som använts i 
uppsatsen. Det innebär även att skaffa kunskap om vilken vetenskaplig metod som är 
lämpligast för uppsatsarbetet.  

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden kännetecknas enligt Bryman & Bell (2005) av en naturvetenskaplig 
synvinkel och ses som objektiv. Genom att använda den kvantitativa metoden samlas en 
begränsad volym data in om flera objekt, sammanställningen sker oftast med siffror i tabeller 
(Holme & Solvand, 1997). Patel & Davidsson (2003) beskriver hur den kvantitativa metoden 
är fokuserad på mätningar och analyser av datainsamlingen. Kvantitativ metod kan användas 
vid undersökning av ett fenomen genom olika statistiska tekniker för att kritiskt granska och 
jämföra undersökningar. Val av denna metod bygger på att få svar på den insamlade 
numeriska datan. Denna metod kan mäta och är användbar till att beskriva och förklara 
fenomen eller problem (Denscombe, 2000).   
 
Den kvalitativa metoden bygger däremot på insamling, behandling och analys av begrepp. 
För att skapa en förståelse för koppling mellan orsak och verkan kan den kvalitativa metoden 
användas (Bryman & Bell, 2005). Användning av den kvalitativa metoden skapar ett 
samband mellan praktik och teori, det kan ses som en utveckling av teorin med den insamlade 
datan som underlag. Metoden används för att tolka och behandla uppfattningen av den sociala 
verkligheten. Den kvalitativa metoden inriktas på att finna nya teorier. En fallstudie som 
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används för att ge förståelse för olika fenomen är ett exempel på denna vetenskapliga metod. 
Dessa fenomen är helt eller delvis okända och är komplexa, då de innehåller en stor mängd 
variabler och samband (Gustavsson, 2004).  
 
Den kvalitativa metoden kan brytas ner i ett antal delmoment, det första momentet är 
formuleringen av frågeställningen som återfinns i frågeställningen. Nästa steg är att se vilken 
litteratur och empiri som ska ingå i undersökningen, därefter samla in data från dessa som 
tolkas. När data har samlats in fortskrider med att bearbeta data med hjälp av teorin, vilket 
leder till en tydligare och mer detaljerad problemformulering. Denna del kan leda till 
insamling av ytterligare information är nödvändig innan uppsatsen och dess resultat kan 
presenteras (Bryman & Bell 2005). 

2.2.2 Val av metod 
 

Vid arbetet med denna uppsats har den kvalitativa metoden används. Användning av 
arbetssättet är baserat på de steg som Bryman och Bell (2005) använder inom ramen för den 
kvalitativa metoden. Denna process har resulterat i uppsatsen och dess slutsats. Med hjälp av 
den kvalitativa metoden har möjlighet getts till respondenterna att dela med sig av sina 
erfarenheter. Tolkning av hur respondenterna upplever och arbetar med ämnet kunskap och 
lärande mellan projekt har sin grund i studier av verkligheten (Olsson & Sörensen, 2001). 
Hur detta sker i verkligheten bildar en frågeställning som är utforskande och av bred karaktär. 
Inom detta ämne finns inga speciella principer som går att bevisa eller raka motsatsen. Kvale 
(1997) menar att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig för frågeställning som är av 
utforskande och bred karaktär där respondenternas erfarenhet är en viktig del. 
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2.3  Genomförande 
 
Figuren nedan är en metoddesign för samling av metoder från problemställning till 
lösningsförslag. Urvalskriterier, insamlingsteknik, databearbetningsmetod, 
kvalitativanalysmetod och verifieringsmetod är alla metoder som har använts som hjälpmedel 
för att besvara på frågeställningen och delfrågorna som presenteras i slutsatsen. 
 
 

 
 
Figur 2: Egen framtagning av genomförande. 
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2.3.1 Urvalskriterier 
 

Den första metoden urvalskriterier handlar om källkritiska principer som har använts för 
vilket val av litteraturstudier som säkerställer god litteraturkvalitet. Litteraturkvalitet 
karaktäriseras utifrån:  
 
• Äkthet, det vill säga att källan ska utge sig för att vara den 
• tid, mer tidsåtgång mellan en händelse och källans berättelse kan chansen av tvivel 

förekomma 
• oberoende, de källor som används ska “står för sig själv” och inte vara en exempelvis en 

avskrift 
• tendensfrihet, det ska inte finnas anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten, genom personliga, ekonomiska eller andra intressen att misstyda 
verklighetsbilden (Thurén, 2005). 

2.3.2 Insamlingsteknik 
 

Litteraturstudien ska kunna hitta lämpliga teorier och god kunskap med förutsättningar för att 
hitta fakta om ämnet, kunskap och lärande mellan projekt. Den litteratur som används består 
av vetenskapliga artiklar, material från internet, tryckta källor och intervjuer. Språket på de 
olika källorna har varit både på svenska och engelska. Sökning har utförts med sökmotorerna 
Google Scholar och Kungliga tekniska högskolan biblioteks elektroniska tidskrifter och 
artiklar. Användning av nyckelord såsom projekt, projektkontor, kunskapsöverföring, 
knowledge management, project management, kunskap etcetera har varit lämpliga vid 
sökning i elektroniska databaser.  
 
Datainsamling för den empiriska studien har hämtats från sex intervjurespondenter. 
Intervjuobjekten har avsiktligt delats in i två kategorier, där den ena består av projektbaserad 
verksamhet och den andra kategorin projektledningsverksamhet. Detta för att kunna få flera 
tankar och idéer från olika typer av verksamheter och att få flera perspektiv för ämnet. Krav 
vid valet av intervjupersonerna var att de arbetar eller har tidigare arbetet med projektledning. 
Detta för att få en djupare förståelse av intervjupersonernas tankar och åsikter om ämnet 
kunskap och lärande mellan projekt.  
 
Kategorin projektbaserade verksamheter består av tre olika verksamheter som arbetar med ett 
flertal projekt. De tre intervjupersonerna arbetar eller har tidigare arbetat inom området 
projektledning. Tre projektledningsverksamheter som är den andra kategorin, där respektive i 
varje verksamhet har intervjuats som har gett ytterligare information om hur olika 
projektledningsverksamheter arbetar med området projektledning. Detta har bidragit till 
funktionalitet för arbetsinsats och effekten för mätbarhet ökade för ämnet.  
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2.3.3 Databearbetningsmetod 
 

Vid kvalitativ bearbetning arbetar forskare i vanligt fall med hjälp av textmaterial, exempel 
intervjuer och bearbetar den utskrivna texten. Den typen av bearbetning kräver tid och 
resurser. Vid arbetets gång var det viktigt att dokumentera, vilket är ett viktigt underlag för 
analysen. Den hjälper även att reflektera tidigare tankar med nuläget för att få fram skillnaden 
av arbetslopp.  Vid val av kvalitativ undersökning är löpande analyser praktiskt, eftersom 
forskare direkt efter varje intervju kan analysera resultatet och om det har gått som det var 
tänkt. Vid slutbearbetning är det viktigt att läsa den flera gånger för att föra nya anteckningar 
och dessutom hjälper det för att hålla minnet färsk. Den slutliga produkten av en kvalitativ 
bearbetning är att intervjuerna varvas med kommentarer och tolkningar med hjälp av olika 
teorier och litteraturer (Patel & Davidson, 2003). 

2.3.4 Analysmetod 
 

Patel och Davidson (2003) ger rådet om användning av olika teoretiska perspektiv belyser de 
studerande fenomenen från olika håll, därmed ger det mångfald i tolkningen. Fenomen 
uppmärksammas genom att studera verkligheten, då observationer utgör metoden. Ett annat 
sätt för att belysa fenomen är individers förståelse av fenomenet, vilket intervjuformen är ett 
lämpligt sätt för. Genom text och bild kan även fenomenet uttryckas och ibland vill forskare 
belysa fenomen från flera håll med hjälp av olika material (Widerberg, 2002).  
 
Kvalitativ analysmetod ger infallsvinklar som kompletterar varandra och är lätta att 
kombinera, anledningen är att använda allt tillgängligt material och olika metoder. 
Användning av intervjuer kan analyseras i textanalytiska termer (Widerberg, 2002). Höst el 
al. (2006) hävdar att slutsatser av det slaget beror på urvalet av intervjupersoner och 
kvalitativ studie ger oftast litet urval. Det är viktigt att fördjupa slutsatser och ett begrepp som 
anses vara viktigt är spårbarhet. Dokumentation av analysen ska ställa krav genom data och 
sedan kunna spåras tillbaka till de ursprungliga texter och fakta som har lett till slutsatsen. 
Detta för att i efterhand kunna följa hur slutsatsen har kommit fram (Höst et al. 2006).  
 
Genom att sammanställa resultat från intervjurespondenterna skapades ett mönster som sedan 
använts till analysen. Prövande tolkningar genom hermeneutik som en metod är till för att få 
utföra tolkningar. Dessa tolkningar har ingen metod utan det behövs erfarenhet, kreativitet 
och fantasi (Starrin & Svensson, 1994). Genom detta sätt har författarna till uppsatsen kunnat 
framhäva olika tolkningar av ämnet genom teorin och intervju som gjorts, detta är grunden 
för arbetets tyngdpunkt.  
 
Höst et al. (2006) anser att kvalitativ data består av ord och beskrivningar där ord, begrepp 
och beskrivningar i den kvalitativa analysen har betydelse samt frekvensen som en del av 
analysarbete. Dataanalysen av litteratur och intervjuerna är tidskrävande. De kvalitativa 
studierna är flexibla och stegen har upprepats flera gånger, för att åstadkomma fler 
tolkningar. 
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Hermeneutiska cirkeln innebär att varje fråga består av både det frågan handlar om och det 
som söks genom frågan. Genom olika prövningar av tolkningar från material fram och 
tillbaka mellan del och helhet finner en rimlig tolkning av en handling eller ett fenomen. Det 
har varit av betydelse för forskningen av ämnet, för att klargöra grunden för tolkningarna från 
litteratur och respondenter. I den anledningen är det viktigt att visa en hermeneutisk 
forskning, det vill säga förförståelse.  Det finns vanligen två olika hermeneutiker, den ena är 
existentiell som söker på att hitta en sann och rättvisande bild av hur individer menar och 
upplever samt förstå deras tankar. Den andra är historisk hermeneutik, där tolkar det utsagor 
och handlingar som leder till kunskap om vad som verkligen hänt (Starrin & Svensson, 
1994). För att fördjupa kunskapen i ämnet har båda fallen använts i litteratur och intervjuer 
som blir underlag för arbetet och analyskapitlet blir alltmer effektivare.  
 
Datorstöd för användning av kvalitativ textanalys bearbetad för huvudsak icke numerisk text, 
stödja de ostrukturerad dataindexering och sökning samt teoribyggande. Denna metodanalys 
handlar om att förena de olika teorierna till en helhet för att ge en generell slutsats. 
Analysmetoden har även fördjupat det material som använts med hjälp av respondenterna 
genom att använda sin kreativitet och intuition, därmed dra slutsatser. 

2.3.5 Verifieringsmetod 
 

Verifieringen är ett sätt för att avgöra om resultatet bygger på teoretisk och empirisk kunskap 
samt datainsamling. Framtagning skedde under studien som uppfyller kraven och intentioner 
i föregående fas, analysmetod i arbetet. Verifiering medför att undersökningsresultatet är 
godkänt utifrån de ställda kraven. Verifieringsmetoden kontrollerar att valda metoder, 
tekniker och strategier har använts korrekt i förhållande till den information som har samlats 
in och att dessa fortfarande är aktuella. Det är betydelsefullt att känna till de metoder som har 
använts och att det skapar en god överblick över tillvägagångsättet (Galin, 2004). 
 

2.4  Forskningsstrategi 
 
Att producera teorier om verkligheten anser Patel och Davidson (2003) är att skaffa underlag 
för teoribygget och ur verkligheten som ska studeras. En del av forskarnas arbete består av att 
relatera, skilja teori och verkligheten samt dess samband. Författarna menar att relatera teori 
och verkligheten är ett problematiskt område inom vetenskapliga arbeten och att det finns tre 
begrepp, induktion, deduktion och abduktion som forskarna arbetar med för att hitta samband 
och relatera till teori och empiri (Patel & Davidson, 2003).  
 
Vanligtvis verifieras påståenden och gissningar, om det inte går att bekräfta det sysselsatta 
ämnet, falsifieras hypotesen. Data eller information som har samlats in från slutsatsen går via 
den induktiva kanalen. Det vill säga från empiri till teori, vilket kallas för hypotesskapande. 
Om det inte utgår från en tidigare teori kan arbetet förbli förutsättningslöst. Det andra 
alternativet går via den deduktiva vägen, det vill säga från teori till empiri (hypotesprövande). 
Detta innebär att objektiviteten stimuleras genom att utgångspunkten som är redan befintlig 
teori. Genom undersökning stärks den enskilde forskarens objektiva uppfattningar 
(Gustavsson, 2004). 
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Vidare menar Patel & Davidson (2003) att abduktion är ett sätt för att relatera teori och 
empiri, vilket är kombinationen av induktion och deduktion. Begreppet abduktion innebär att 
förklara ett fall från det enskilda fallet, exempel att ge ett förslag till teori. Nästa fas är att 
pröva den hypotes eller teori som forskare arbetar deduktivt med. Den grundliga hypotes eller 
teori kan då generaliseras. Att arbete med det tillvägagångssättet abduktiv är mer flexibelt än 
deduktivt eller induktivt.  
 
Gustavsson (2004) hävdar att en metod är tillvägagångssättet för att försöka ta reda på något 
från till exempel intervjuer och att teori kan beskrivas som ett perspektiv. Vidare menas att en 
grundläggande definition av kunskap kan vara ”en sann och beprövad uppfattning”. 
Övertygelse räcker inte utan den bör även bli prövad. 
 
Abduktion har varit tillvägagångssättet för studien av uppsatsen som förklarar och ger ett 
förslag till teorin, då uppsatsen bygger på en teoretisk ram. Författarna till uppsatsen har även 
relaterat teorin med analys som kommer vara forskningsstrategin. För att övertyga läsaren har 
författarna även relaterat det slutliga förslaget med ett antal intervjuer på olika verksamheter. 
Detta är ett sätt för att öka förståelsen för ämnet, kunskap och lärande mellan projekt.  
 

2.5  Hermeneutik 
 
Hermeneutik innebär tolkningslära, vilket förklarar att förstå människan och att se helheten i 
forskningsproblemet. Motsatsen är att studera forskningsproblem i bitar som ett pussel som 
kallas för positivism. De flesta forskare lägger helheten i relation till övriga delar och växlar 
mellan för att skapa en förståelig bild. Forskare tolkar i de flesta fall en text för att förstå 
helheten av den, medan andra läser delar av en text för att skaffa en förståelse av dessa. 
Forskare skiftar mellan dessa två synsätt som ställs mot varandra för att skapa olika 
uppfattningar och allra de flesta forskare använder sin egen uppfattning som hermeneutisk 
forskare för medkänsla att förstå objektet (Patel & Davidson, 2003). 
 
Forskare kan argumentera vilken tolkning som ska diskuteras och uppfattas som den 
lämpligaste. Tillvägagångssättet för den hermeneutiska spiralen är text, tolkning, förståelse, 
ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, vilket är alla dessa delar i en helhet som 
växer och utvecklas (Runkel & McGrath, 1972) Figur 3 illustrerar tillvägagångssättet: 
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Figur 3: Forskningsprocessgraf (Runkel & McGrath, 1972). 
 
I uppsatsen har forskningsprocessgrafen använts som ett hjälpmedel för att tolka litteraturen. 
Utifrån uppsatsens frågeställning och delfrågorna har lämplig litteratur sökts och hermeneutik 
har använts för att tolka innehållet av texterna och förstå helheten. Det är ett sätt att se förbi 
den subjektiva tolkningen och vad litteraturen vill framföra. Tolkningen av litteraturen har 
använts tillsammans med observationer av verkligheten i form av intervjuer inom olika 
projektverksamheter. Denna tolkningslära har använts särskilt i litteratur där helheten och 
budskapet är komplexa att finna. Litteraturen och empirin kommer att sammanställas i 
analyskapitlet där dess relationer och samband påvisas vilket senare leder fram till 
slutssatskapitlet. 
 

2.6  Litteraturstudie 
 
Denscombe (2000) menar att alla undersökningar som kan ses som forskning bör inledas med 
en litteraturöversikt. Denna översikt har till uppgift att ta upp vilken kunskap som existerat 
inom ämnet och på detta sätt undvika att forskning bedrivs inom något som redan är 
genomfört. Den grundliga litteraturgenomgången hjälper även författarna av uppsatsen att få 
tillgång till kunskap som ligger inom problemområdet (Denscombe, 2000).  
 
Litteraturen består av publicerade böcker men även examensarbeten, doktorsavhandlingar 
och vetenskapliga artiklar. För att få tillgång till vetenskapliga artiklar har elektroniska 
tidskrifter och artiklar på Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek och Google Scholar 
använts. 
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2.7  Intervjuns roll 
 
Intervju anses vara den vanligaste och viktigaste datainsamlingsmetoden som är indelad i två 
olika sätt att göra intervju. Den första är kvalitativ intervju, vilket innebär ett ostandardiserat 
eller informellt intervjusätt. Medan den andra går under beteckningen kvantitativ intervju 
som innebär standardiserat och formellt intervjusätt. Skillnaden mellan den kvantitativa och 
kvalitativa intervju kan överföras tillbaka till de olika metodernas uppfattning av kunskap och 
vad som är intressant att veta (Ekholm & Fransson, 1992). 
 
Styrkan med kvalitativa intervjuer är att undersökningssituationen kan anses likna en 
vardaglig situation. Detta intervjusätt används av forskare som utövar styrning av 
respondenterna. I detta intervjusätt är det normalt att synpunkter kommer från 
respondenternas uppfattningar och bör vara i resultatet. Det är väsentligt att styrningen av 
intervjun ska utvecklas av respondenterna i största möjliga utsträckning. Detta ger möjlighet 
att utveckla samtalsämnet och öka förståelsen för ämnet utifrån olika perspektiv. Ett annat 
syfte med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet som ska ge en grund för djupare 
uppfattning inom ämnet. Urval av undersökningsobjekt och studie sker inte slumpmässigt 
eller tillfälligt utan det görs systematiskt utifrån medvetenhet från formulerande kriterier som 
har grund i den teoretiska ramen. Informationsinnehållet ökas beroende på respondenternas 
kunskap inom ämnet och även vidare kommer dessa personer uttrycka och ska ha förmåga att 
vara villig att delta för uppsatsen (Flick, 2009; Holme & Solvang, 1997; Patton, 2002). 
 
Kvalitativa intervjuer har utförts på ett antal personer från olika verksamheter, detta ger 
möjlighet att öka funktionaliteten på arbete och förståelsen för ämnet. Den har även bidragit 
till fördjupning inom ämnet kunskap och lärande mellan projekt som sedan använts som 
underlag till uppsatsens analys. Denna form av intervju har bidragit till ytterligare 
användning av metoden och slutsatsen. Genom kvalitativa intervjuer har respondenterna i 
förväg fått ett antal frågor som är osystematiska och informella, för att kunna yttra sig och 
skapa mer information.  
 
Förutom den intervjuguide (se bilaga 1) som skickades i förväg innan respondenterna 
intervjuades hade författarna till uppsatsen även en egen intervjuguide (se bilaga 2) som inte 
informerades till respektive respondent. Detta för att respektive respondent ska få ytterligare 
frågor som berör ämnet, på så sätt kan den skickade intervjuguide vara ett sätt för att få väcka 
tankar kring ämnet. Detta var ett medvetet val som genomsyrar hela ämnet till mera 
information från respondenterna.  
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2.7.1 Typ av intervju 
 
För att välja ett urval som passar för den empiri som genomförs i uppsatsen, har författarna 
till uppsatsen valt vilket alternativ som är lämpligast. Det finns två olika intervjuvarianter, 
informant- och respondentintervju. Informantintervju handlar om att individer står utanför 
den företeelse som studeras, medan respondentintervju gäller för individer som blir delaktig i 
den företeelse som studeras (Holme & Solvang, 1997). 
 
Det finns fyra olika typer av intervjuer: riktad intervju, öppen riktad intervju, halvstrukturerad 
intervju och strukturerad intervju. Riktad intervju handlar om att skapa förståelse, öppna de 
frågeområden som är kopplade till ämnet och sammanhanget. Den har ingen förutbestämd 
modell av vilka fenomen som ska studeras. Den andra typen är öppen riktad intervju, där söks 
förståelse för ett bestämt område i ett tidigare skede och intervjun sker med öppna frågor. 
Den bygger på teori, modeller eller relationer. Tredje typen är halvstrukturerad intervju som 
innehåller en kombination av öppna och slutna frågeställningar som även har ett bestämt 
frågeområde. Det finns en intervjuguide som följs och uppföljningsfrågor finns för att 
respondenterna ska kunna yttra sig om vilka ämnen som ska fördjupas. Den sista typen gäller 
fasta svarsalternativ med utformade frågor för att pröva en hypotes och sedan bundna 
frågeställningar (Höst et al. 2006). 
 
De intervjuer som ligger till grund för empirin har varit halvstrukturerade. De riktade 
frågorna har blandats med halvfasta frågor, genom detta kunde respondenterna bli bundna till 
ämnet men författarna till uppsatsen hade möjlighet att ställa följdfrågor som uppkom under 
intervjun. En halvstrukturerad intervju delas in i fyra faser; sammanhang, inledande frågor, 
huvudfrågor och sammanfattning. Den halvstrukturerade intervjun är ett sätt att få 
respondenten till att tala fritt om ämnet utan att följa en helt i förväg bestämd frågelista.   
 
Intervjuerna som utfördes var av informantvarianten då författarna till uppsatsen ville studera 
en verksamhet på ett objektivt sätt. Tanken är att se hur olika verksamheter hanterar kunskap 
och lärande mellan projekt, men även hur respondenterna personligt ser på ämnet. En 
intervjuguide (se bilaga 1) har använts som även har mejlats till respondenterna i förväg så att 
de kunde få en uppfattning vad intervjun kommer att handla om.  
 

2.8  Val av arbetsinsats 
 
Arbetsinsats i empirin för ämnet är således fallstudier för vilken forskningsstrategi som anses 
mest lämplig för ämnet. Eftersom det är ett brett område, behövdes en struktur redan i 
uppföljningsfasen, vilket bidrog till ett mer effektivt och funktionellt uppsatsarbete. I början 
av arbetet ägde en teoriförståelse rum för ämnet av en primitiv undersökning av dess 
litteratur. Den delen av arbetsinsats gav uppsatsen en god förutsättning för empirin som sedan 
användes för forskning av ämnet.  
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Val av verksamheter har enbart varit i Stockholms län med projektledningsbakgrund för att 
underlätta forskningsområdet. De verksamheter som besöktes kontaktades i ett tidigt skede 
genom mejl för att kunna ta emot oss. De verksamheter som valdes arbetar med 
projektledning och kategoriserades i projektledningsverksamhet och projektbaserad 
verksamhet. Valet av verksamhet var komplicerat, men genom verksamhetsbeskrivning 
kunde lämpliga verksamheter för frågeställningen väljas. Sex av dessa tolv verksamheter 
intervjuades senare. 
 

2.9  Källkritik 
 
Författarna till uppsatsen har granskat källorna till uppsatsen, böcker inom området och sökt 
efter trovärdiga källor. För att få tillgång till ny forskning inom området har den senaste 
publicerade litteraturen använts men vikt har även lagts på att referera till etablerad forskning 
inom ämnet. Den teori som har använts har varit problematisk och komplicerat inom 
litteraturen riktar sig mot ett bredare perspektiv inom ämnet. Eftersom det finns begränsat 
med litteratur inom det valda ämnet, kunskap och lärande mellan projekt har närliggande 
teorier valts för att ge ytterligare information om ämnet. Detta ledde till närliggande begrepp 
såsom kunskap, lärande, projekt etcetera. De referenser som förekommer i den studerade 
litteraturen är i flera fall densamma. Detta har lett till att litteraturen blev begränsad, men kan 
även ses som bevis för att det är verifierade källor som använts. 
 

2.10 Metodkritik 
 
Bryman och Bell (2005) kritiserar den kvalitativa metoden då forskningen till viss del baseras 
på egna observationer, vilket kan få den att uppfattas som subjektiv. Den kan ses som 
subjektiv beroende på egna tolkningar av vad som är betydelsefullt och relevant i intervjun. 
Vilken grad av personkemi som uppstår vid intervjutillfället har också betydelse för hur 
materialet tolkas. Det kan bli komplicerat att hålla ett forskningsanalytiskt perspektiv som 
återger subjektiva synpunkter och tankar. Då intervjuer utförs med en respondent i respektive 
verksamhet är det av betydelse att en rättvis bild av verksamheten redovisas och att den 
kvalitativa intervjun har betydelse för respondentens uppfattning (Bryman & Bell, 2005). Att 
utföra fler intervjuer för en ökad trovärdighet begränsas av uppsatsen tidsram som inte gav 
möjlighet för ytterligare intervjuer.  
 
Författarna till uppsatsen hade kunnat använda flera indikatorer för att ytterligare stärka 
uppsatsens trovärdighet genom att fördjupa den kvalitativa metoden. En medvetenhet var att 
de respondenter som valdes i efterhand kunde kritiseras för den metod som valdes vid 
intervjutillfället. En korrekt och positiv kritik riktad till uppsatsen var den kvalitativa 
metoden som valdes för att ge en verklighetsbild mellan teorin och empirin.   
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2.11 Reliabilitet och validitet 
 
Begreppen reliabilitet och validitet är betydelsefulla för att en studie ska ses som 
vetenskaplig. Reliabilitet beskriver att det inte får förekomma några slumpmässiga fel i 
undersökningsunderlaget. För att undvika dess fel upprepas samma mätningar för att 
kontrollera att utfallet blir det samma. När undersökningsmaterialet består av intervjuer kan 
svårigheter uppstå om allt ska upprepas och tillika ge samma utfall. 
 
I metodlitteratur har validitet betydelsen att metoden verkligen analyserar vad den är avsedd 
att analysera. Validitet handlar även om att undersökningen som utförts inte får innehålla 
några systematiska fel (Kvale, 1997). Enligt Merriam (2004) kan ett sätt att öka validiteten i 
fallstudieundersökningar vara att använda flera källor och metoder för att inhämta 
informationen. Det kan gälla fler intervjuer, dokument och fler utförda observationer.  
 
Genom att det i uppsatsen användes intervjuguide ökade både reliabilitet och validitet. När 
intervjuerna utfördes eftersträvades en upprepning av proceduren, dels genom att använda 
samma frågor och dels genom direkt efter intervjun göra en sammanställning och 
komplettering. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Tredje kapitlet presenterar de teorier som författarna till uppsatsen anser vara lämpliga som 
grund till att skapa förståelse för projekt. Grundbegrepp beskrivs för att underlätta för läsaren 
vid fenomen som kommer att diskuteras framöver.  Olika begrepp som tollgates, 
projektkontor, projektmodell etcetera diskuteras för att skapa en helhetsbild till de kommande 
kapitlen.   
 

 

3.1  Projekt 
 
Begreppet projekt definieras av Selin (1991) som: 
 
”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som 
genom styrning av tilldelade resurser skall nå uppställda mål.” (Selin, s.17, 1991) 
 
Mantell Jr et al. (2004) beskriver ett projekt som bestående av unika och specifika uppgifter 
som ska levereras inom en bestämd tidsram, projektet ska även uppfylla ett specifikt behov 
eller syfte. För att ett projekt ska kunna genomföras behövs medverkan av individer med 
olika kunskap och erfarenhet.  Lööw (1999) tar upp projekt som ett sätt att använda 
mänskliga, finansiella och materiella resurser på ett rationellt och organiserat sätt.  
 
Tonnquist (2008) beskriver projekt som en arbetsform med fokus på att uppnå målet och vid 
projektets slut leverera resultat. Målet är i förväg bestämt och avgränsat samt varje projekt 
har sina unika uppgifter. Projektet kommer att pågå under en bestämd tidsperiod och 
resurserna är även bestämda, så en budget bör upprättas för det enskilda projektet. Projekt ses 
som en tillfällig organisation, där projektdeltagarna arbetar antingen hel- eller deltid 
(Tonnquist, 2008). 
 
Då projekt bara existerar under en begränsad tid finns behov av att sprida eller dokumentera 
den kunskap som uppstår under projektets gång. Om inte kunskapen tas tillvara kommer 
projektet att avslutas och deltagarna skiljas åt samt den värdefulla kunskapen försvinner. Den 
kunskap som går förlorad hade kunnat bli till nytta i framtida projekt. Projektverksamheter 
har därför mycket att vinna på att deltagarna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet 
(Ahlin et al. 2007). 
 
De bestämda målen med projektet ska förhoppningsvis leda fram till en önskad effekt, 
exempel kan vara ökade intäkter eller minskade kostnader. Den önskade effekten av ett 
projekt benämns effektmål, vilket kopplar projektmålen med planerna för verksamheten. 
Effektmålet bör innehålla vad som ska vara uppnått, när det ska vara uppnått och en 
kostnadsram (Blomé, 2009). 
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När ett projekt närmar sig slutet bör en effektmätning utföras om de förutbestämda 
effektmålen är uppnådda. Effektmätningen ska utföras vid samma tidpunkt i projektprocessen 
bland de olika projekten, detta för att de ska kunna jämföras. Innan effektmätning genomförs 
vilken som har syfte att utvärdera nytta ska följande tre aspekter fastställas: Vad som ska 
mätas, när det ska mätas och hur det ska mätas (Tonnquist, 2008). 

3.1.1 Projektmognad  
 
Projektmognad är en verksamhets förmåga för hantering av projekt där flera projekt samtidigt 
på ett funktionellt sätt blir en konstitutiv del av verksamheten. Idag i flesta verksamhet anses 
projektmognad vara utveckling inom området projekt management. Det grundläggande syftet 
med projektmognad är att hela verksamheten arbetar likformigt, det vill säga verksamheten 
har en etablerad projektledning och hanterar projektportföljen. Projektmognad i verksamhet 
innebär att kopplingen mellan ledningen och vilka projekt som genomförs och även hur 
projekt genomförs. En förutsättning för att höja en verksamhets projektmognad är enhetligt 
men anpassningsbart arbete med förbättring av dokumentation och mallar (exicom.se, 2011-
06-09). 

3.1.2 Projektfas 
 

Figur 4: Egen framtagning av projektfaser. 
 
Projekt är indelat i olika faser (se figur 4) som har betydelse för arbetsgång och anses som en 
process för att tydliggöra vad som bör fokuseras på. Varje projektfas avslutas med en tollgate, 
det vill säga när något ska ha uppnåtts och beskrivs de kriterier som bör vara uppfyllda. 
Därefter kan nästa projektfas påbörjas. Projektfaser är ofta indelade i tre till fem faser; 
Initiera/förstudie, planera, genomföra och avsluta (Tonnquist, 2008). 
 
Fas 1 Initiera och förstudie: Denna fas projektinitiering inleder projektet där ett mål, beslut 
från ledningen eller beställning från kunden. Det handlar om att beskriva en lösning och 
metod på hur målet uppfylls innan nästa fas påbörjas. Denna fas har som betydelse att 
tillfredsställa något och dess genomförande. Förstudie ska inledas för att minska osäkerheten 
för projektarbetet. Frågor och synpunkter kring projektet och om det är lämpligt att påbörja 
projektet eller inte. Att kontrollera om allt stämmer med kundens mål och behov innan nästa 
fas påbörjas (Tonnquist, 2008). 
 
Fas 2 Planera: I projektplaneringsfasen planeras hur mycket tid och resurser som ska tilldelas 
projektets olika delar samt analysera vilka risker som kan förekomma för projektet. Att inleda 
planering tar tid och det ska vara noggrant så att allt stämmer inför nästa fas. Planering ska 
inkludera allt på grund av vilka förutsättningar och ändringar som inte kunde förutses i 
tidigare fas. Här ingår projekttringeln som symboliserar vilka parametrar som ska fokuseras 
på (Tonnquist, 2008).  
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Fas 3 Genomföra: Denna fas är att inleda genomförande för projektet där 
projektmedlemmarna arbetar mot målet. I denna fas ska planerna följas upp, ändringar 
hanteras och kommunicera internt och externt. Att anskaffa resurser och skaffa medarbetare 
ligger i denna fas, när projektet fått klartecken från ledningen att påbörja genomförandet 
(Tonnquist, 2008).  
 
Fas 4 Avsluta: Det utförda projektet avslutas i denna fas och nu handlar det om att utvärdera 
prestationerna under projektets gång. Några aktiviteter som ska genomföras i projektavslut är 
att överlämna projektets resultat till beställaren, sammanställa kostnader för projektarbetet 
och utvärdera de metoder som har använts samt samla in kunskap och lärande för att sprida 
vidare till övriga projekt i verksamheten (Tonnquist, 2008). 

3.2  Tollgates 
 
Tollgates är ett verktyg för att kontrollera och styra projekt. Det är ett vanligt möte där 
resultat vid ett tillfälle granskas för att se vilka åtgärder som behövs och för att ta nästa steg 
om förändringar tillkommer samt hur projektets framtid bli. Genom att införa dessa tollgates 
(se figur 5) kan ta del av den kunskap och information som pågår i projekt och sedan 
dokumentera för att embellera kunskap och lärande. Tollgates består oftast av sex 
beslutspunkter (Tonnquist, 2008). 
 
 

 
 
Figur 5: Egen framtagning av tollgates. 
 
TG 1: Beslut att initiera ett projekt 
 
TG 2: Beslut att starta planeringen 
 
TG 3: Beslut att påbörja genomförande enligt projektplanen 
 
TG 4: Beslut att överlämna projektet till beställare/mottagare 
 
TG 5: Beslut att avsluta eller stänga projektet. 
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3.3  Projekttriangel 
 
Projektmedlemmar bör känna till projekttriangel (se figur 6), den har som syfte att visa 
begränsningarna: tid, kostnad och kvalité. Projekttriangelns sidor innebär förhållandet mellan 
dessa faktorer i ett projekt. Dessa faktorer används som styrparametrar, en av dessa står högst 
prioriterad och som projektledare bör veta vilken av dessa som ska fokuseras mest på och 
granska om projektet kan klara av att följa styrparametern (Tonnquist, 2008). Syftet med 
projekttriangeln är att den ska användas som metafor i projekt, där projektledare ska använda 
sig av den för att underlätta projektets mål (larsholmdahl.com, 2011-03-20). 
 
 

 
 
 
Figur 6: Egen framtagning av projekttriangel. 
 
De flesta produktframtagningar bedrivs i projektform och till hjälp finns projekttriangeln som 
stödjer vilken av dessa styrparametrar som ska fokuseras mest på. Om någon av sidorna i 
projekttriangeln ändras, påverkas även de andra sidorna. Exempel är om kvalitet ökar, det vill 
säga om projektet ska få som uppdrag att leverera mer kan det förmodligen ta längre tid och 
till en högre kostnad. Projektledare bör veta vilken av dessa styrparametrar som är fast så att 
de övriga två kan ändras om projektet får problem eller hinder (inceptive.se, 2011-04-22). 
 
Samspelet mellan de tre parametrarna är ett hjälpmedel för att i varje beslut kunna ta ställning 
till alla tre parametrar och att veta hur projektet ligger i förhållande till dessa. En av 
styrparametrarna i projekttriangeln väljs, detta innebär att den är styrande för själva projektet. 
Projekttriangeln har till uppgift att ge en beskrivning av projektmålet och visa vilken 
styrparameter som ska ha högst prioritet (Blomé, 2009). 
 

3.4  Projektmodell 
 
Att införa en projektmodell är ett sätt för verksamheten att skapa ordning bland dess projekt. 
Projektmodellen ska vara en förebild och ge en enkel beskrivning för hur projekten i 
verksamheten ska genomföras. Modellen tar upp delar som projektstyrning, aktiviteter, 
beslutspunkter och samverkan i projektarbete. Modellen innehåller oftast ett antal 
projektfaser exempelvis projektstart, formulering av mål, riskstyrning, planering, budgetering 
och samarbete inom projektgruppen (Wenell, 2001). 
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Projektmodellen bör vara tydlig och lätt att förstå samt att metodiken ska vara enkel och 
praktisk. Modellen ska fungera som en ram för vad som ska göras, inte i detalj beskriva hur 
de enskilda delarna ska verkställas. Det är viktigt att modellen är anpassad för den aktuella 
verksamheten och överensstämmer med dess kultur. Flera verksamheter kan använda samma 
modell, men först bör modellen anpassas till den specifika verksamheten. Vidare på 
projektnivån kan projektledaren anpassa modellen för att den ska passa det enskilda projektet 
(Wenell, 2001). 
 
En projektmodell är uppbyggd kring faserna i projektets livscykel och kopplas ihop med de 
beslutspunkter, tollgates som finns under projektets gång. Under projektets gång ger 
projektmodellen stöd för beslut om initiering/förstudiefas, start av genomförande, 
projektplanering och till sist beslut om att säkerställa projektavslut och dokumentation av 
erfarenhet. Alla projektmodeller följer inte linjärt faserna i dess livscykel utan i varje del 
genomförs en planering, genomförande och erfarenhetsåtervinning för projektets uppbyggnad 
(Blomé, 2009). 
 
Med avseende på dokumentationen är projektmodellen ett stöd för projektgruppen, vilka 
dokument som bör eller ska användas. Genom checklistor, mallar eller exempel från tidigare 
projekt beskrivs vilka dokument som ska användas. Projektdirektiv, projektplan, 
nulägesbeskrivning och slutrapport är exempel på dokument som används. Att använda 
samma dokument i flera projekt är en fördel med projektmodellen, vilkens syfte är att 
utveckla ett gemensamt sätt att styra och samordna projekt samt att utveckla hela 
projektverksamheten (Blomé, 2009).  
 
Blomé (2009) menar att projektmodellen skapar förutsättningar för: 
 
• En likvärdig uppfattning om projektens livscykel 
• skapa struktur för ansvarsfördelning och befogenheter 
• att alla använder samma termer 
• en enkel och generell beslutsprocess 
• en effektiv styrning av flera projekt 
• gemensamma mallar och dokument som kan återanvändas 
• att effektivt ta till vara på kunskapen i projekten.  
 
Ett antal svårigheter vid införandet av projektmodellen enligt Blomé (2009): 
 
• Projektmodellen blir inte accepterad 
• en projektmodell bör hela tiden ändras och utvecklas 
• en projektmodell kan bli för generell och svår att passa till det enskilda projektet 
• avsaknad av hänvisning till betydelsen av de olika momenten 
• modellen kan dämpa nytänkandet inom verksamheten. 
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3.4.1 Acceptans 
 

Vid införandet av projektmodell krävs intern marknadsföring och även utbildning för att den 
ska bli accepterad i verksamheten. Erfarenhet visar att projektmodeller inte alltid används 
såsom ledningen hade avsett. Orsaken kan vara att de som medverkat vid införandet av 
modellen använder den medan de övriga i verksamheten inte uppfattar modellen som ett 
effektivt arbetssätt. Det kan också bero på att ambitionsnivån har varit för hög vid 
framtagning av modellen, vilket har gjort den omfattande och svåranvänd. Projektmodellen 
bör förankras hos medarbetarna så att de känner sig trygga med att använda den. Här finns en 
viktig uppgift för ledningen som bör ta sitt ansvar för att förklara syftet med modellen och 
belöna medarbetare som använder modellen (Tonnquist, 2008). 
 

3.5  Projektkontor 
 
Under de senaste åren har projektkontor blivit ett intressant område för projektverksamheter 
för att stödja och styra projekten inom. Eftersom projektkontor är en relativt ny företeelse och 
har ännu inte fått en helt färdig form och det skiljer sig något vad det gäller utformning från 
olika intressenter (Tonnquist, 2008).  
 
Projektkontor (se figur 7) är en organisatorisk enhet för att samordna, styra och stödja projekt 
och med den kan projektmognaden öka i en verksamhet (Tonnquist, 2008). Blomé (2009) 
menar att begreppet projektkontor kan återges till ett eller flera projekt. Där det innehåller 
flera projekt och står för en funktion i multiprojektmiljöer, vilket det arbetar med att ge stöd 
till och överblick över samtliga projekt samt även för de icke startade projekt. 
 

 
 
Figur 7: Projektkontor (sqe.se, 2011-05-04). 
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Att etablera projektkontor är att skapa en bättre samordning av resurser, standardisering av 
projektarbetet, rapportering och kunskapshantering samt utveckla projektarbetet. Genom att 
implementera projektkontor kan kompetens inom projektarbetet kartläggas, vilket blir 
effektivt för samtliga projektdeltagare för att nå den information och resurser som finns i 
verksamheten. Projektkontor tillsätts vid projektmognad för att ytterligare stödja projekt att 
bli mer stabila (Tonnquist, 2008). Ett projektkontor i projektverksamhet strävar efter att nå 
projekt- och verksamhetsmålen. Syftet med projektkontor är att förenkla för projekt och de 
deltagare som styr projekt och uppgifter i linjen med verksamhetens strategiska mål.  
 
Projektkontor kan finnas på olika nivåer och har sin egen roll i ett specifikt område i projekt. 
Ett aktivt projektkontor ger stöd genom att ordna hela verksamhetens projekt (Tonnquist, 
2008). Vilka uppgifter projektkontoret har varierar på i vilken verksamhet den 
implementeras. Detta beror på anledningen för implementering av ett projektkontor, exempel 
om den ska arbeta för att stödja eller hjälpa de strategiska uppgifterna (Blomé, 2009). 
 
Den stödjande hjälpen kan vara: 
 
• Rekommendationer och hjälp till användning av metoder, rutiner, modeller och verktyg 
• rekommendationer och stöd till projektledare och deltagare 
• granskning för genomförande 
• genomföra utbildningar 
• identifiera vägar och kanaler för hitta stöd för projektplanering 
• utveckla rutiner, modeller och metoder 
• kunskapsöverföring mellan projekt 
• genomföra förbättringsarbete. 
•  
De strategiska arbetsuppgifterna kan vara: 
 
• utvärdera och ge en lägesbeskrivning över projekt 
• notera och beskriva kommande behov av resurser och kompetens 
• ge ett beslutsunderlag till projektdeltagare för pågående och kommande projekt 
• bedöma vilket projekt som är aktuellt utifrån verksamhetsplan och mål 
• underlag för start av projekt och avslutning av projekt. 

 
Hur projektkontoret utformas och vilka uppgifter det har beror på vilka behov som finns i 
verksamheten (Blomé, 2009). Projektledare bör inse att det finns stöd för samtliga pågående 
projekt för att säkerställa att samtliga projekt är tillsatt med projektkontor för kunskap och 
lärande mellan projekt. Det ska hjälpa till med att värdera projekt och säkerställa 
rapporteringar för kunskap och lärande mellan dessa pågående och avslutade projekt 
(Tonnquist, 2008). 
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4. Litteraturstudie 

 
4.1  Definition 
 
Författarna till uppsatsen definierar en egen definition av kunskap och lärande mellan projekt 
utifrån litteraturstudien, detta för att klargöra vad som menas med ämnet som kommer att 
beskrivas och diskuteras framöver i uppsatsen.  
 
Den kunskap som finns och skapas i projekt eller när de avslutas bör utnyttjas för att bli lärande 

i pågående samt framtida projekt genom kunskapsöverföring inom projektverksamhet. 
 
Definitionen syftar på betydelsen av att utnyttja lärdomar av de avslutade projekten, detta 
handlar även om att överföra kunskap mellan pågående projekt. Kunskapen ska förmedlas till 
andra individer inom verksamheten och bli till nytta för pågående eller framtida projekt. 
 
Kunskap och lärande mellan projekt är ett ämne som syftar på teoretisk inlärning och upplevda 
förmågor samt fakta till en situation som kontrasteras mot förståelse. Kunskap och lärande kan 
definieras som en metafor när projektmedlemmarna reflekterar och utvärderar över något därmed 
skapar personliga bilder av det som har skett och ändrar till egna uppfattningar.  Beskrivning av 
kunskap och lärande som information som hanteras av individer och beroende på dessa 
erfarenheter och tolkningar. Detta kan projektet skapa kunskap utifrån den ursprungliga 
informationen som sedan kan lära ta till sig och sprida den till andra pågående eller framtida 
projekt. Kunskap och lärande mellan projekt hjälper individ, projekt och verksamhet att förbättra 
sina tillgängliga erfarenheter och därmed minskar misstag till pågående och kommande projekt.  
 

4.2  Kunskap och lärande mellan projekt 
 
Ämnet har under de senaste decennier behandlats av många filosofer, akademiker och 
verksamheter samt även den pragmatiska frågan det vill säga innebörden som individer tolkar, 
kritiserar och diskuterar ämnet. (Starrin & Svensson, 1994).  Det finns två olika huvudbetydelser 
av ämnet kunskap och lärande som kan särskiljas: Att kunna, det vill säga att ha förmåga och den 
andra är att känna till innebörden om vilken information som ges ut (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
 
 
 

 
Fjärde kapitlet inleds med författarnas egen definition av ämnet, kunskap och lärande 
mellan projekt. Vidare presenteras litteratur som är kopplad till ämnet, detta för att ge 
läsaren en förståelse till kommande kapitel. Som en avslutning på kapitlet beskrivs två 
teorier för kunskap och lärande mellan projekt; Inter-project learning och Project network 
structure.   
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Enligt Wikström (1994) placeras fyra begrepp under det mer övergripande ämnet om kunskap 
och lärande: 
 
• Information: Vilket är enkel och fragmenterad kunskap av objektiv karaktär. Sker exempel 

via upplysning om en händelse och eller ett förhållande i dåtid, nutid eller framtid.  Denna 
typ kan svara på frågor av typen: Vad? Var? Vem? Hur? Hur många? När? Information är 
stimulans som utlöser handlingar i vilket kunnande kommer till bruk. 

 
• Kunnande: Handlar om individens kunskap om hur den ska behandlas i en viss situation för 

att nå ett resultat. Besvarar frågan: Vilket tillvägagångssätt? 
 
• Förklaring: En traditionell vetenskaplig kunskap som gäller orsakssamband och 

lagbundenheter. Förklaringskunskap kan förkomma bland annat i vetenskapliga artiklar, 
läroböcker, uppslagsverk etcetera. Detta vägleder individer till att lösa problem.  
Ger svar på frågor av slaget: Varför? Vad ligger bakom? Vad påverkar? 

 
• Förståelse: Är den djupaste form eller typen av kunskap och uppstår när individen inser 

principer och sammanhang. Detta besvarar frågor som: Hur hänger det ihop? Hur ser 
mönstret ut? Vilka är de djupare bevekelsegrunderna? 

 
Nonaka et al. (2000) beskriver kunskap som information genom sociala interaktioner. Om 
information inte delas mellan individer riskerar det att den kan förblir information och inte ny 
kunskap (Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008). Kunskap och lärande är en av de viktigaste 
faktorerna för en verksamhets innovationsförmåga och bidrar till verksamhetens framtida projekt 
och individernas förmåga förbättras.  

4.2.1 Lärande 
 
Lärande skapas genom kompetens och kunskap, i den mening kan lärande förklaras som 
förändringar av individens kompetens och bör ses i förhållande till mål och krav (Wikström, 
1994). Stevrin (1986) hävdar att kompetens är som “skicklighet eller förmåga att utföra vissa 
aktiviteter eller bedriva viss verksamhet”, medan författaren Lyttkens (1996) menar att 
kompetens som ”den kunskapsbaserade handlingsförmåga med vars hjälp vi förverkligar våra 
avsikter”. Lyttkens (1996) tyder på att kompetens är förmågan att handla rätt mot bakgrund av 
en individs vilja eller värderingar.  
 
Kompetens kan tolkas som förmågan att utföra de olika krav som ställs i en viss situation i 
verksamheten. Individens förmåga att klara dessa krav beror på dennes färdigheter, värderingar, 
kunskaper och engagemang. Hedberg et al. (1994) ser kompetens som en förmåga att handla 
ändamålsenligt. De anser att denna förmåga utgörs av faktakunskaper, färdigheter, erfarenheter, 
värderingar, attityder och nätverk. 
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Lärandet har en subjektiv dimension och en utförandedimension. Med den subjektiva 
dimensionen menas kunskaper, färdigheter, attityder och personlighetsrelaterade aspekter som 
exempel självförtroende och det vill säga olika aspekter av det lärande subjektets kompetens. 
Utförandedimensionen handlar om subjektets sätt att använda ens kompetens i utförandet av en 
uppgift, t.ex. lärande som i form av förbättrat arbetssätt eller nya lösningar för att hantera och 
förbättra vissa arbetsuppgifter (Ellström, 1992). Kunskap och lärande mellan projekt kan anses 
som de erfarenheter individen bär med sig och delar med övriga i verksamheten, vilket är 
fördelaktigt för alla i verksamheten. Den kompetens, kunskap och lärande som befinner i 
verksamheten är byggstenar för bättre framtida projekt.  

4.2.2 Knowledge management 
 
Braf (2000) definierar Knowledge management med metoder för att utveckla, tillvarata och 
sprida kunskaper. Knowledge management förespråkar verktyg och idéer som leder till ett 
systematiskt erfarenhetsutbyte inom verksamheten. Den ökade konkurrensen på marknaden har 
bidragit till ett ökat behov av Knowledge management. Ekman (1998) menar att betydelsen av 
Knowledge management har ökat eftersom värdet i verksamheten i allt högre utsträckning består 
av det intellektuella kapitalet alltså den interna kunskap som finns samlad i verksamheten 
(Ekman, 1998). Bresnen el. al (2003) betonar att Knowledge management är extra betydelsefullt 
i projektverksamheter, där medarbetarna är uppdelade i fristående projekt och distansen mellan 
medarbetarna är större än i en traditionell verksamhet (Bresnen el. al, 2003)  
 

4.3 Vikten av kunskap och lärande 
 
 “De som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det” – (Juran, 1989, s. 136). 
 
Verksamheter samspelar med sin omgivning och stöter på utmaningar, förändringar och 
problematiska faktorer. För att kunna hantera dessa faktorer på ett flexibelt och anpassningsbart 
sätt deltar de flesta verksamheter i organisatoriskt lärande, det vill säga för att skapa kunskap och 
lärande inom och mellan verksamheter. Som är ett hjälpmedel finns projekt för att lösa dessa 
faktorer, vilket är även ett viktigt område att diskutera i projektsammanhang. Kunskap och 
lärande är användbart för att uppnå de verkliga målen för verksamhetens långsiktiga överlevnad 
och utan detta kommer misstag upprepas samt resultatet kan försämras (Antoni, 2000). 
 
Med tanke på tillväxten av projekt i verksamheter ökar betydelsen av att lära sig mellan eller 
inom olika typer av projekt. I större multiprojektverksamhet finns ett antal projekt på gång som 
bedrivs parallellt. Olika typer av projekt kan vara organisatoriska förändrings-, 
produktframtagnings-, utvecklingsprojekt och andra typer. Alla dessa investeringar i form av 
arbete, kreativitet och kapital verkar naturligt med tiden för en förbättring av rutiner för 
projektarbetet (Antoni, 2000). Vikten av kunskap och lärande i verksamhet är att maximera 
resultatet för verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft genom att vara flexibel och 
anpassningsbar. I detta sammanhang är det viktigt att veta framställningen av kunskap och 
lärande ramen som kan möjliggöra och skapa möjligheten till lärande för verksamhetens 
medarbetare. 
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4.4 Kunskapshantering 
 
Antoni (2003) menar att det inom forskarvärlden inte finns någon tydlig definition på begreppet 
kunskapshantering, men de gemensamma dragen kan sammanfattas i tre typer av interaktioner. 
Den första är att kunskapsöverföring innebär en oförändrad information förflyttas från en 
sändare till en mottagare. Den andra är kunskapsöversättning som hänvisar till vilket budskap 
som förmedlas och att dess form ändras från tal till skrift eller till ett annat språk. Till sist nämner 
Antoni (2003)  kunskapstransformation, där ny kunskap skapas med utgångspunkt från befintliga 
erfarenheter och kunskaper i verksamheten. 
 
Hantering av kunskap är enligt ledare i flera verksamheter en viktig del för att klara sig i den 
hårda konkurrensen mellan verksamheter. En viktig faktor i kunskapshantering är 
att kunskapsöverföringen skall fungera på ett effektivt och användbart sätt (Goh, 2002). 
Kunskapsöverföring är en process inom verksamheten, där en enhet, avdelning, grupp etcetera, 
påverkas av kunskap som återfinns inom en annan enhet (Argote & Ingram, 2000).  
 

4.4.1 Tyst och explicit kunskap 
 
Kunskapen kan i sin tur delas upp i tyst och explicit kunskap. Den explicita kunskapen kan 
kodifieras och är både lätt att överföra och lära sig. En individ kan ta till sig den skrivna 
kunskapen och bygga på sin egen kunskapsbank. Den explicita kunskapen är opersonlig det 
betyder att den förflyttas utan personliga värderingar. Exempel på explicit kunskap är manualer, 
där användaren genom strukturerad information får kunskap om hur produkten ska användas 
(Nonaka & Von Krogh, 2009). Den explicita kunskapen benämns även leaky knowledge, för att 
den lätt kan överföras från en individ till en annan och på det sättet även kan lämna 
verksamheten (Brown & Duguid, 1991). 
 
Den tysta kunskapen som den ofta benämns är personlig, subjektiv och svår att kodifiera. Den 
kunskap som kräver praktiska erfarenheter och även är komplicerad att återge till en annan 
individ. Den tysta kunskapen är individerna ofta inte medvetna om och inte heller vilken 
betydelse den kan ha för andra (Bratton 2007). För att få tillgång till den tysta kunskapen i 
verksamhet bör individen delta i sociala arrangemang som leds av individer med mer erfarenhet 
inom det önskade kunskapsområdet. Den tysta kunskapen är något som avgör för dess 
handlingar och hur de handskas med de problem som uppstår i projekt (Nonaka & Von Krogh, 
2009). 
 
Ett kunskapsutbyte inträffar när de båda typerna av kunskap interaktionerar, vilket leder till att 
skapa helt ny kunskap. Kunskapsbildande är något som enligt Nonaka och Takeuchi (1995) 
uppstår genom synergieffekter mellan tyst och explicit kunskap inom verksamhet. Genom att 
skapa sociala processer kan ny kunskap genereras när den tysta kunskapen förvandlas till explicit 
och blir tillgänglig för hela verksamheten. 
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4.4.2 Utvärdering 
 
En reflektion om utvärdering från Jerkedal (2001):  
 
“En utvärderings uppgift är att ge information. Om denna information inte kommer till 
användning är utvärderingen inte försvarbar”  
 
När projekt i verksamhet avslutas bör enligt Longman & Mullins (2004) en dokumentation 
utföras av de nya erfarenheterna med mening att prestera bättre i kommande projekt. Genom att 
arbeta med en funktionell genomgång av projektet kan verksamhet dra lärdomar och utföra 
åtgärder inför framtida projekt.  Att utnyttja kunskapen och vidta åtgärder undviker verksamhet 
att samma misstag upprepas (Sebestyén, 2005).  
 
Packendorff (2003) menar att vid avslutning av lyckade projekt sker i allmänhet ingen 
utvärdering. Tids-, kostnads- och kvalitetskraven är avklarade och projektet avslutas utan att reda 
ut varför projektet blev lyckat. När ett projekt däremot är misslyckat sker vanligtvis en 
utvärdering. Ett misslyckat projekt kan bero på kraftiga förseningar, överskriden budget eller 
andra faktorer. Efter utvärderingen söks svaren på problemen i teorin. Många böcker i teorin tar 
upp misslyckade projekt och det är därför lätt att finna svar på varför projekten misslyckas. 
Orsakerna till misslyckandena beror ofta på oförnuftighet och obeslutsamhet hos beslutsfattarna 
som initierar projekten. Individer som arbetar med implementering eller projektledning har 
vanligtvis ingen del i misslyckandet utan det beror på projektets tidiga planering (Packendorff, 
2003). 
 

4.5  Kunskap- och lärande spridning 
 
Kunskaps- och lärandespridningar handlar om att sprida dessa från en källa till en annan, det kan 
vara från individ till individ, grupper, manualer och på andra sätt genom olika vägar och kanaler. 
Olika typer av kunskap kan tillämpas och spridas på olika sätt. 
 
En viktig förutsättning för kunskaps- och lärandespridning inom projektbaserade verksamheter 
är att sprida dessa till ställen där den behövs och inte förbli bortglömd. Den ska vara användbar 
på alla möjliga sätt så att individer kan komma åt den i rätt tid och plats på ett effektivt sätt. Det 
flesta projektverksamheter kvarlämnar denna viktiga del och anger inte i sina strategier som en 
konkurrensfördel vilket ökar misstag framöver. Flesta verksamheter bortser från vilken kunskap 
som de innehar och oftast används olämpliga medel för att lokalisera kunskapen. De 
kommunikationskanaler och informationsflöden som för kunskapen vidare är att arbete med att 
få en mer effektiviserad kunskapsspridning inom verksamheter (Gupta & Govindarajan, 2000). 
 
En problematik med verksamheter är att veta vilken typ av kunskap de har som finns och var den 
existerar. Om en individ inom verksamhet är i behov av kunskap, ska det vara lätt för individen 
att få hjälp att hitta den kunskap som behövs. Det ska vara enkelt och effektivt att sprida den 
kunskap och lärande mellan projekt och även grupper samt verksamheter som befinner sig på 
olika geografisk områden (Alavi & Leidner, 2001). 
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Landaeta (2008) genomförde en studie av ett antal avslutade projekt och syftet var att ta reda på i 
vilken grad kunskap och lärande mellan projekt påverkar slutresultatet för ett projekt. Resultatet 
blev att om mer ansträngning läggs ned på att föra över kunskap och lärande mellan projekt 
desto mer kunskap och erfarenhet erhålls inom det egna projektet. Vilket skapar i sin tur att 
projektet blir mer lyckade. Författaren hävdar att kunskapsöverföring mellan projekt är ett sätt att 
hantera osäkerhet, risker, problem och annat som ställs inför verksamheten. 
 
I projektverksamhet bör det finnas en naturlig stimulans för spridning av kunskap och lärande 
mellan projekt.  Kreativitet bör även finnas och ett intresse för att söka och dela med sig av 
kunskap samt genom att utnyttja detta för att få mer struktur i kunskaps- och lärande hantering 
kan ge verksamheten konkurrensfördelar. Det finns även hinder för kunskapsflödet som kan vara 
en komplex verksamhet som bromsar upp detta flöde. Utmaningen ligger i att se det sociala 
nätverket och anpassa det till en effektiv kunskapskommunikation (Bresnen at al, 2003). 
 

4.6  Kunskap och lärande i multiprojektmiljö 
 
Det kan vara en utmaning att leda projekt i multiprojektmiljöer, då projekt konkurrerar med 
varandra beträffande resurser, uppmärksamhet och prioriteringar. Detta påverkar den kunskap 
och lärande som pågår mellan projekt och därför finns behov av samverkan mellan projekt, dock 
finns det idag enbart i viss omfattning vägledning för hur detta kan lösas. En multiprojektmiljö 
försvårar de möjligheter för deltagarna att hålla ett bra tempo och takt i projekt gällande den 
kunskap och lärande som pågår emellan. För att hålla ihop alla projekt som pågår samtidigt är 
kunskap och lärande viktig en faktor som ger fördelar för att förstå varandras projekt. Genom 
denna process att dela med sig kunskap och lärande vilket minskar belastningen för 
projektledaren (Sebestyén, 2005). 
 
Genom att utnyttja verksamhetens kunskap och lärande mellan projekt ökar möjligheten att 
förbättra det slutliga resultatet. Pretorius & Steyn (2005) hävdar att det är en stor stimulans för 
verksamheter att försöka hantera och bevara all kunskap och lärande, eftersom ett projekt kan 
resultera i en mängd dokumentation. Innan projekt genomförs framställs styrdokument för mål, 
kvalitet och process och under projektet sker rapportering och uppföljning, vilket resulterar i 
olika dokument. Vid projektet avslut görs utvärderingar och resultatet dokumenteras. Den 
kunskap och lärande som har skapats under projektets period är värdefull, bör dokumenteras och 
spridas samt finnas tillgänglig för projektmedlemmarna. Genom att förbättra dokumentationen 
kar sannolikheten för att kunskapen ska användas i framtiden.  
 
Dokumentationen av kunskap och lärande i verksamheter sker på ett isolerat sätt och relationen 
till varandra kopplas inte samman. Detta gör att verksamheten missar kunskap och lärande samt 
information från dokument som skulle kunna vara till nytt i ett annat pågående eller framtida 
projekt (Ichijo & Nonaka, 2007). 
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4.7  Kunskap och lärande arkitektur 
 
Sense (2001) menar att införa en tydlig ram för en kunskap och lärande mellan projekt inte är 
tillräckligt för att förflytta kunskap mellan projekt. Projektgruppen behöver skapa en kunskap 
och lärande arkitektur som effektivt kommer driva och stödja projekten och framförallt vid 
behov av brister på kunskap och lärande. 
 
Verksamheterna på den globala marknaden och snabba föränderliga konkurrensutsatta miljön 
bör omstrukturera verksamheten till mer flexibilitet och anpassningsförmåga som kan svara på 
de obevekliga globala utmaningarna. En typ av organisatoriska svar på dessa villkor är 
evolutionär av tidsmässiga projekt. Projekt används för att utföra de komplexa och mångsidiga 
uppsättningar av verksamhetens mål. Kunskap och lärande arkitektur är för att skapa en 
infrastruktur inom verksamheten som leder till att typer av projekt har en konstruktion som har 
anpassningsförmågan att klara den dynamiska takten i den globala marknaden (Sense, 2001). Vid 
behandling av verksamheters projekt som stödjer kunskapsutveckling och lärande erbjuds 
kunskap och lärande arkitektur för att förbättra flexibilitet och anpassningsförmåga hos 
individer, projekt och verksamheter (Lundin, 1998). 
 
Det är betydelsefullt att utveckla en bättre förståelse av de fenomen som kopplar samman 
kunskap och lärande med verksamheten. Sense (2001) uppger att ”lära sker inte naturligt, de är 
komplex process” som bör hanteras på ett flexibelt sätt som kan gynna alla typer av projekt inom 
verksamhet och mellan samt avslutat projekt. Det krävs avsiktlig uppmärksamhet, engagemang 
och kontinuerliga investeringar av resurser som kan ge konkret resultat. Individer i verksamhet 
är inte aktivt engagerade och medvetna om kunskap och lärande mellan projekt (Sense, 2001). 
 
För att skapa en bild av den kunskap och lärande arkitektur definierar Mayo och Lank (1995) att 
organisatorisk kunskap och lärande arkitektur handlar om att stärka medarbetarnas kompetens, 
vilket leder till att hela verksamheten främjas. De förutsättningar såsom kunskap, lärande, 
innovation, teknik etcetera som individer i verksamheten kan kunskap och lärande arkitektur 
vara till hjälp (Mayo & Lank, 1995) 
 
 

4.8  Lagring och dokumentation 
 
Lagring av kunskap och lärande mellan projekt är svår att hantera enligt akademiker, forskare 
och verksamheter. Ett behov av strukturförändringar för hantering och lagring av kunskap och 
lärande mellan projekt uppstår i verksamhet. Skälet till detta är att allt fler verksamhet 
specialiserar sig på att leverera unika produkter eller tjänster som är anpassade efter varje kunds 
behov. För varje projekt behövs lagring av den kunskap och lärande som pågår eller pågick 
under projektet.   
 
En utvecklad projektverksamhet är indelad i grupper som består av specialister ifrån olika 
funktioner som leder till en högre kreativitet och möjlighet för att anpassa till förändringar på 
marknaden. En fördel med lagring av kunskap och lärande som uppkommer under projektets 
gång är att arbetskraften blir flexibel. Men det finns även en risk att det vid behov saknas 
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arbetskraft och det är betydligt svårare att föra vidare kunskap och lärande från ett projekt till ett 
annat då en del av de individerna involverade i projektet kan försvinna direkt efter avslutat 
projekt (Maylor, 2005).  
 
För att förstå hur lagring av kunskap och lärande mellan projekt behövs en förståelse för hur det 
går att bevara kunskap och lärande för framtiden. Kunskaps- och lärandebevarande för framtiden 
antyder att kunskap och lärande utvecklas genom att bevara och överföra för att bekräfta och 
förstå behöver termen kunskap och information definieras. Termerna kunskap och information 
används inkonsekvent av de som arbetar med kunskaps- och lärandebevarande, vilket skapar en 
begreppsförvirring. En fundamental egenskap som skiljer kunskap från information är att 
kunskap till skillnad från information inte kan läggas undan och tas fram på begäran. Kunskap 
kan bara finnas, överföras och bestå i levande interaktioner mellan individer. Insamling av data 
som vidare blir information och i sin tur kunskap (se figur 8). 
 

 
 
Figur 8: Egen framtagning av data, information och kunskap. 
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4.9  Tyngdpunkt 
 
Den kunskap som finns och skapas inom verksamheter har blivit alltmer uppmärksammat, vilket 
har lett till ytterligare frågor hur den ska hanteras på ett rationellt sätt. Kunskapshanteringen är 
till för verksamhetens vinning och att kunskapen ska bli till lärande i framtiden (Ichijo & 
Nonaka, 2007). 
 
Björkegren (1999) anser att verksamhet inte ska behöva uppfinna hjulet igen utan att kunskapen 
ska spridas och dokumenteras för att bli till lärande i parallella och framtida projekt. Berggren 
(2004) förklarar lärandet mellan projekt utifrån aspekten sändare till mottagare. Kunskapen bör 
överföras från en individ till en grupp eller från en grupp till en individ. 
 
Sebestyén (2006) beskriver betydelsen av att en projektverksamhet tar tillvara på kunskapen från 
de pågående projekt och att samla upp kunskapen kommer verksamheten kompetens att 
utvecklas till en högre kunskapsnivå när nya problem uppstår. Det är centralt att höja den 
gemensamma kunskapen i verksamheten eftersom den kan utnyttjas i flera projekt utan koppling 
till en specifik individ (Sebestyén, 2006). 
 
I arbetet med att dra nytta av kunskapen och hantera den har tekniken spelat en viktig roll. 
Tekniska system används för att dokumentera och förflytta kunskap, men det är inte självklart att 
kunskapen alstras, kodifieras och levereras på ett tillfredsställande sätt. Verksamheten bör 
kartlägga vilken kunskap som är lämplig för att få tillgång till vad som för verksamheten. En 
annan aspekt är att de flesta verksamheter vid dokumentation endast avspeglar en individs tankar 
vid ett specifikt tillfälle. Mycket värdefull kunskap uppkommer vid fysiskt möte som arbetar i 
team och grupper, därför är det viktigt att se till gruppens samlade kunskaper (Ichijo & Nonaka, 
2007). 
 
Shenhar (2001) beskriver betydelsen av att se det unika i projekten. Projekten kan fungera som 
en mötesplats och integrationspunkt samt ge upphov till en utveckling av medarbetarnas 
strategiska kompetens. För att prestera bättre bör gruppen ta hänsyn till vilken typ av projekt de 
arbetar med. Genom att arbeta i projekt sprids därmed kunskap och det skapas ett lärande mellan 
olika sorters projekt. 
 

4.10  Lönsamhet 
 
Burnes et al (2003) grundar sin artikel på att kunskap och lärande i verksamhet mellan projekt 
under senare tid fått allt mer betydelse i litteraturen och att det har uppmärksammats i större 
utsträckning på ledningsnivå i verksamheter, dels för att ge lönsamhet på lång sikt och ger 
konkurrenskraft för verksamhet. Anledningen till detta anger Burnes et al (2003) vara förändring 
och ökad konkurrens på en global marknad. Verksamheter kräver en kunskap och lärande 
karaktär mellan projekt, vilket kan leda till mer konkurrenskraft. Detta är viktigt då 
komplexiteten och förändringstakten på den globala marknaden är hög.  
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Verksamheterna bör kontinuerligt sträva efter att utveckla sina kompetenser inom projekt. Att 
öka kompetens inom projekt kan vara kapital, personal, tid, kunskap etcetera. Inom alla projekt 
är kunskap och lärande en central faktor för att erhålla och behålla konkurrensfördelar gentemot 
andra verksamheters projekt. Detta genom att de blir alltmer flexibla och anpassningsbara på 
marknaden.  
 
Det finns olika sorters kunskapstillgångar i verksamheter som kan ledas och utvecklas samt att ta 
vara på dessa på ett effektivt sätt. Att hantera och utveckla de kunskaper och lärande tillgångar 
som finns i projekt inom verksamheten är att tillhandahålla dessa på ett sätt som ger och kan 
stärka den egna verksamhetens konkurrenskraft, vilket är en given uppgift för ledningen. 
 
Verksamhetens mänskliga resurser och deras förmåga är viktiga och svåra för andra 
verksamheter att ta vara på, vilket ger en viktig faktor för konkurrenskraft inom och utanför 
verksamheten (Ylinenpää & Johansson, 2006). För skapandet av starka konkurrensfördelar anses 
speciellt den tysta kunskapen, vilket är människans starka konkurrensfaktor och är en central del 
för verksamhet. Nonaka (1991) menar att kunskap och lärande inte låter sig kopieras av andra. 
Kunskap kan uppfattas olika i verksamheter och delas in i två olika typer, den ena är synlig 
kunskap som finns i exempelvis böcker, artiklar, historik och så vidare. Den andra är osynlig det 
vill säga en variant på kunskap som är svårt att uttrycka i ord och mening (Bessant & Tidd, 
2007). 
 
Om information inte delas mellan individer kan risken att ny kunskap inte skapas (Seidler-de 
Alwis & Hartmann, 2008). Den kunskap som är ny för en verksamhet föds inom verksamheten 
eller är inhämtad från externa källor kan skapa konkurrenskraft i form av att inga andra utanför 
verksamheten kan del ta del av de nya kunskaperna (Davenport & Prusak, 1998). Kunskap och 
lärande är en viktig faktor för verksamhets innovationsförmåga. Den interna kunskapen i en 
verksamhet utgör en viktig förutsättning för verksamhetens konkurrensförmåga och 
överlevnadsförutsättningar. Grant (1997) konstaterar att möjligheten av kunskap och lärande ses 
som en av de viktigaste faktorerna till framgång enligt flera akademiker och företagare. Prusak & 
Matson (2006) hävdar att påverkan på kunskap och lärande i verksamhet är ett relativt nytt och 
outforskat område. 
 
Seidler-de Alwis & Hartmann (2008) hävdar i artikeln att det är viktigt att interaktioner sker 
mellan de två typer av kunskap som benämns för skapande av ny kunskap. Det är viktigt för 
verksamhet att inte gå miste om den tysta kunskapen, då detta kan bidra till konkurrensfördelar. 
Explicit kunskap är faktabaserad och formell som enbart utgör en del av kunskapsprocessen. Den 
är därmed även beroende av den tysta kunskapen (Bessant & Tidd, 2007). Den interaktionen 
mellan dessa kunskapstyper ger upphov till ny kunskap, vilket tillsammans kan ge fördelen till 
verksamheten som ger konkurrenskraft som även är nyckelfaktorer för framgången och 
framtiden. 
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4.11  Inter-project learning 
 
Inter-project learning (IPL) är ett begrepp inom projektområdet som betyder att utnyttja vad 
individer inom tidigare eller i parallella projektet har lärt sig. Begreppet syftar till att minska den 
framtida osäkerheten genom att få del av tidigare lärande. För att detta ska äga rum bör projekten 
uppvisa en viss grad av repetivitet och eftersom projekt inte tyder på att några likheter kan det 
vara svårt att dra några lärdomar av (Antoni, 2000). 
 
”Inter-Project Learning consists of gaining knowledge from a project and transferring it directly 
or indirectly to other subsequent or concurrent projects” (Antoni 2000, s.53) 
 
Lärande som överförs från ett projekt till ett annat kan ske på två olika sätt, dels mellan projekt 
som är avslutat eller ett nystartat. Den andra är mellan två projekt som är parallella. Lärande 
mellan parallella projekt sker i concurrent transfer mode och lärande mellan avslutade och nya 
projekt går under benämningen sequential transfer mode (se figur 9). 
 

 
 
Figur 9: Different models of Inter-Project Learning (Nobeoka, 1995, ur Antoni, 2000, s.54). 
 
Som i figuren ovanför visar kan två parallella projekt via concurrent transfer mode skifta 
kunskap och lärande från ett tidigare projekt. IPL skulle i denna form stödjas av kommunikation 
och genom annan form av att överföra mellan de två olika projektteam. I det andra fallet det vill 
säga sequential transfer mode, där överförs den kunskap och dess erfarenheter som kommer från 
det avslutade projektet. 
 
Brown och Eisenhardt (1998, ur Antoni, 2000) hävdar att ett sätt att underlätta sekventiell IPL 
skulle vara att forska i det som gjorts tidigare och sedan tillägga någonting nytt. Blandningen av 
tidigare forskning och den nya ska sedan appliceras på det nya projektet, vilket kan vara ett sätt 
att beskriva en kontinuerlig förbättringsprocess. En nackdel som kan förekomma med den 
sekventiella modellen för kunskap och lärande mellan projekt är att den omöjliggör 
kommunikation mellan projekten och de fördelar som en sådan skulle kunna medföra. 
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Antoni (2000) tyder på att individer bör ha i åtanke att det inte är alltid möjligt att förmedla 
kunskap och lärande mellan projekt, eftersom vissa likheter krävs mellan projekten för 
möjligheten för uppkomst av ny kunskap.  

4.11.1 Egenskaper hos inter-project learning 
 
Inter project learning består av ett antal dimensioner som härstammar från flera projektstudier i 
kombination med litteraturstudier (Antoni, 2000). Inter project learning har några egenskaper 
som bör nämnas: 
 
• Kunskapsspridning - kodifierad och personlig 
• Förhållande till permanent verksamhet 
• Förståelse för tiden 
• Unika projekt och tvetydighet 
• Medvetenhet av förändringar i projekt 
 
För att få ytterligare förståelse av dessa fem dimensioner kommer de diskuteras nedan. 
 
Kodifierad kunskap: Det innebär att via medel kunna ta till sig kunskap och inlärning som är 
avskild från den enskilda och med en explicit karaktär som kan överföras fritt i tid och rum. Det 
skulle kunna vara oberoende av den sociala ställningen för den enskilde i gruppen och även för 
verksamheten. Kodifiering är en fråga av kondenserande erfarenhet är mer oberoende av den 
enskilde med den ursprungliga erfarenheten och för att bestämma den systematiskt. Erfarenhet 
kan vara dokument, manualer, riktlinjer, rapporter, databaser, processorientering eller dylikt. 
Den personliga kunskapsspridningen ska fokusera på individens roll i inter-project learning 
processen och syftet är att framställa personliga erfarenheter. Den ska även ge förutsättning för 
deltagarna i verksamheten att dela med sig av sina tidigare erfarenheter och kunskap med 
varandra. Anpassning och hanterbarhet för inter- project learning är beroende av ett antal 
faktorer såsom schema överlappning så att deltagarna kan träffas. Geografiskt avstånd och social 
distans till olika nivåer i hierarkin kan ge svårigheter för deltagarna att träffas fysisk (Antoni, 
2000) 
 
Förhållande till permanenta verksamheter är: Den centrala funktionen till inter-project learning 
är förhållandet av projekt till verksamheten, där det har förmågan att förebygga det tidsmässiga 
avstånd som kan ligga mellan jämförbara projekt. Det Tayloriska sättet att organisera kunskap i 
verksamheten ska främja ett bevarande av kunskapen (Antoni, 2000). 
 
Förståelse för tiden: Att skapa förståelse för tiden är ett problematiskt område för inter-project 
learning. Projektmedlemmar kan träffa på problem med tiden och uppleva stress med 
slutdatumet samt att det inte finns incitament för efterbehandling. Dessutom tenderar 
verksamheter till att minska sin belastning av uppgifter genom att begränsa tiden. Detta i sin tur 
leder till hinder för kunskap och lärande mellan projekt (Antoni, 2000). 
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Unika projekt och tvetydighet: För att inter-project learning ska vara möjlig ska det finnas en 
kritisk punkt, där det går att se likheter mellan projekt. Detta kan vara svårt eftersom ett centralt 
kännetecken för projekt är att de är unika till en viss grad. Det återspeglas hos 
projektmedlemmarna och försvårar överföring av erfarenheter mellan olika projekt. Den 
explorativa karaktären av projekt har konflikter med att verksamheten vill lära sig av tidigare 
erfarenheter (Antoni, 2000). 
 
Medvetenhet av förändringar i projekt: Medvetenhet och olikheter i projekt påverkar förmågan 
för inter-project learning i kombination med att framställa problemformuleringen av lärande och 
som berör den personal vilken inleder projektarbetet. En projektplan ger idéer av ett stabilt 
projektarbete för projektgruppen som ska sträva efter framgång. En aspekt av projektets 
livslängd är att specifikationen för slutprojekt kan ändras, den så kallade mission creep. Detta 
påverkar inter- project learning och förmågan att utvinna lärdomar från projektet (Antoni, 2000). 
 

4.12  Project Network Structure 
 
Projektens ökade tekniska komplexitet och den omfattande verksamheten kräver en 
kunskapsbaserad struktur för att integrera individerna i verksamheten. Det innebär att 
individerna i projektgruppen är engagerade i ett ständig lärande. Men lärandet är inget som sker 
naturligt utan är en komplex process som kräver investeringar. Om investeringarna anses för 
stora bör de jämföras med priset på okunnighet, som exempelvis användning av gamla metoder 
som leder till misslyckanden. Lärandet bör därför hanteras tillsammans med projekten och 
integreras i projektledningen för att bli en rutin. Ayas (1996) beskriver PNS, Project network 
structure som en flexibel struktur som har skapats av självstyrande grupper som bildar ett 
nätverk. De självstyrande grupperna, “Self-managing teams” som består av en grupp individer 
med kompletterande färdigheter är byggstenar i PNS. Från start av ett nytt projekt styrs det av en 
kärngrupp som innehåller en kombination av kompletterande kompetens och tekniska och 
funktionella specialiteter. Kärngruppen förblir under hela projektet och har det övergripande 
ansvaret för planering av budget, tid och gemensamt syfte. Beroende på projektens storlek bildas 
fler självstyrande grupper som styrs från kärngruppen. Vid komplexa projekt som involverar 
hundratals individer delas de självstyrande grupperna in i maximalt tre nivåer (Ayas, 1996). 
 
PNS syftar till att öka kontakterna mellan individerna inom projektens organisationsstruktur, 
vilket leder till ett utökat utbyte av kunskap mellan de pågående projekten. I en traditionell 
verksamhet bör informationen korsa organisatoriska och funktionella gränser, vilket gör den 
begränsad och långsam. PNS är uppbyggd av som mest tre nivåer vilket leder till korta 
beslutsvägar.  Med hjälp av nätverket sker utbytet av kunskap på ett snabbt och systematiserat 
sätt och sannolikheten för att dem som söker kunskap kommer att finna den är maximal.  
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PNS uppmuntrar till arbetsrotation mellan olika projekt och resten av verksamheten, det leder till 
att individer träffar nya medarbetare och kan dela med sig av sin kunskap. Om en 
implementering av PNS ska bli framgångsrik beror på: 
 
• Ledarskapet, det gäller särskilt för kärngruppen som har kontroll på aktivitet som är kopplat 

till projektet. 
• Gruppbildning, då de självstyrande grupperna används som byggstenar i PNS. 
• Samlokalisering är en fördel men om det inte är möjligt kan gemensamma databaser 

användas. 
• Human resource management, belöningar är viktiga för att stimulera kunskapsutbytet. 
• Ledningens stöd, implementeringen bör stödjas av ledningen som engagerar individerna och 

visar fördelarna med PNS. 
 
PNS är inte en ersättning av hela organisationsstrukturen, det är ett sätt att förbättra strukturen 
utan att ersätta den. Förutsättning skapas för lyckade projekt, lärande mellan projekten och bygga 
upp projektverksamhetens samlade kunskap (Ayas, 1996). 
  

4.13  Resumé av litteratur 
 
Kunskap och lärande har fått ökad betydelse beroende på den snabbare utvecklingen och 
konkurrens mellan kunskapsintensiva verksamheter. Hur kunskapen ska överföras och 
dokumenteras på ett effektivt sätt är i många fall komplex. Detta är ett område vilket bekräftas i 
litteraturen där flera idéer och synpunkter diskuteras. Två modeller som presenteras är Inter-
project learning och Project network structure som används för kunskapskommunikation mellan 
projekt. Ett alternativ diskuteras i uppsatsens frågeställning: Hur kan kunskap och lärande mellan 
projekt följas upp med hjälp ett projektkontor som kan minska misstag i framtida projekt? 
Litteraturen visar hur projekt och verksamhet tar tillvara på kunskap och lärande mellan projekt, 
genom att använda projektutvärderingar och kunskapsutbyte. 
 
Oliviari et.al (1998) visade i en studie att kunskapsöverföringsprocessen mellan projekt inom 
telekommunikationsföretaget Ericsson är att kunskap mellan projekt i realtid insamlats genom 
interna dokument, enkäter och intervjuer. Syftet med detta var att presentera en modell för hur 
intern kunskap mellan projekt leder till konkurrenskraft och att modellen för kunskapsöverföring 
internt anpassas till verksamhetskunskap område. I studien hade argument valts att kunskap och 
lärande mellan projekt leder även till fortlevnad som en nyckelfaktor för verksamheten. Därmed 
ska projektverksamheter fokusera mer på att kunskap och lärande mellan projekt bör 
dokumenteras för att bland annat minska fel i framtida projekt och skapa ökad konkurrenskraft. 
En av huvudkällorna till konkurrensfördelar i flera högteknologiska industrier omfattar en 
funktion som frambringar, dokumenterar och sprider kunskap och lärande mellan projekt. 
Nobeoka (1995) hävdar att ett område som har betydelse för att förbättra projekt är att 
verksamhet ska ha förmågan leda och organisera kunskapsöverföring och lärande som bildas i 
projekt (Nobeoka 1995; Bartezzaghi et.al, 1997a & b; Bartezzaghi et. al, 1998; Oliviari et. al, 
1998; Amelingemeyer & Kalvelage, 1999). 
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5. Empiri 
 
 
Femte kapitlet presenterar det empiriska materialet som består av sex intervjuer från olika 
verksamheter med projektledning i grunden. Inledningsvis introduceras planering och 
genomförande till syfte för empirin, därefter fallstudie som innehåller kvalitativa intervjuer. 
Intervjuobjekt som ger läsaren förståelse för de projektverksamheter som presenteras och 
därefter respondenternas roll samt resultat från intervjuerna redovisas. Avslutningsvis en resumé 
av kapitlet. 
 
 

5.1  Planering och genomförande 
 
Den empiriska studien har till syfte att undersöka sex intervjuer som gjordes på olika 
verksamheter runt om i Stockholms län. Eftersom detta kommer att leda till ett bredare 
perspektiv för ämnet. Respondenterna har erfarenhet av kunskap och lärande inom 
projektledning och därmed kan en jämförelse av dessa sex fall ske med den litteratur som 
används i uppsatsen. Intervjuerna är även viktiga för att kunna besvara frågeställningen och 
delfrågorna.  
 
Fakta för empirin har samlats in i tidigt skede av arbetet och har i stor utsträckning tillsammans 
med litteraturstudie kunnat prägla ämnet, kunskap och lärande mellan projekt. Empirin har 
således spelat en väsentlig roll för både struktur och utformning av kategorisering för ämnet. Det 
har även bidragit till mer konkreta lärdomar som utgör undersökningsresultatet genom den 
funktion som kommer att diskuteras i analyskapitlet.  
 
Den teoretiska referensramen och litteraturstudien genererade kunskaper hos författarna till 
uppsatsen för att vidga undersökningsområdet. Kunskaperna användes senare för framtagning av 
lämpliga intervjufrågor. Genom en bra atmosfär vid intervjutillfället kan intervjuerna bli mer 
givande och effektivare.  Den intervjuguide som användes har ett antal kriterier som är beskrivet 
i metodkapitlet. Intervjuguiden (se bilaga 1) har kunnat besvara frågeställningen och delfrågorna 
som används i analysmaterialet. Detta innebär att flera källor kan kombineras och 
sammanbindas, vilket leder till minskad feltolerans och ett mer konkret resultat i slutsatsen.  
 

5.2  Val av fallstudie 
 
Begreppet fallstudie kan beskrivas som en undersökning av ett specifikt område eller objekt. En 
fallstudie används för att utveckla och pröva litteraturen som har nämnts tidigare, för att utföra 
en fallstudie som passar till undersökningen är det betydelse av vilka frågor som ställs. Graden 
av kontroll inom ämnet har som syfte vad som förväntas bli slutresultatet. Vilken metod som 
används för att samla in vetenskaplig information i fallstudien skiljer sig mellan olika 
undersökningar. Det väsentliga är vilka frågor som är utgångspunkt och vilken relation de har till 
det slutliga resultatet. Att använda fallstudie som metod har en stark koppling till verkliga 
situationer och presenterar en sanningsenlig skildring av objektet som ger en överblick av 
observationer (Merriam, 1994). 
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Fallstudie består av kvalitativa intervjuer som genomförts med sex olika respondenter i var sin 
verksamhet. Valet av metod bygger på intresset av att få del av respondenternas egna åsikter och 
värderingar samt hur de har påverkats av den verksamhet de arbetar inom.  
 

5.3  Intervjuobjekt  
 
Respondenterna som har valts är uppsatsens intervjuobjekt, givetvis med en stark relation till den 
verksamhet de arbetar inom. Intervjuobjekten har en inbördes spridning både vad det gäller kön 
och ålder. Respondenten får agera representant för respektive verksamhet, då det inom 
uppsatsens tidsram inte fanns utrymme för flera intervjuer. Respondenterna fick beskriva sin 
verksamhet och vilka intryck samt erfarenheter de har samlat under den period som de arbetat. 
Tyngdpunkten och syftet med intervjuerna ligger på att få del av individens erfarenhet för ämnet. 
Genom respondenternas svar ges tillgång till ytterligare information om ämnet, kunskap och 
lärande mellan projekt. 
 

5.4  Projektledningsverksamhet 
 
Projektledningsverksamhet innebär att arbeta och leverera lösningar för projekt- och 
verksamhetsstyrning. Att producera egenutvecklade projektprodukter som består av olika 
projektverktyg ger möjlighet att skapa en helhetsbild över projektprocesser. 
Projektledningsverksamhet handlar om att stödja andra verksamheter som behöver arbeta med att 
effektivisera deras projektprocesser.  Att erbjuda en formell projektkunskap med bred och djup 
kompetens med avseende på verksamhetsledning och styrning av projektintensiva verksamheter. 
Exicom, Anders Blomé Projekt- och kompetensutveckling (PUK) och Hifab är kategoriserade i 
projektledningsverksamhet. 

5.4.1 Verksamhet A – Exicom AB 
 

Exicom AB bildades år 1988 i Stockholm och arbetar med att leverera helhetslösningar för 
projekt- och verksamhetsstyrning till olika verksamheter. De utvecklar egna produkter från 
grunden som består av projektverktyget Copernicus Pro. Verksamheten erbjuder en unik 
möjlighet för att få en helhetsbild över projektprocessen från början till slutändan med syfte att 
effektivisera projektarbetet och det ingår även att sammanföra planering och ekonomisk 
uppföljning. Silber Software är ett helägt dotterbolag till Exicom AB, med verksamhet inom 
samma område. Båda företagen besitter stor förståelse för kunders specifika behov med duktiga 
anställda som gillar nya utmaningar (exicom.se 2011-04-11). 
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5.4.2 Verksamhet B – PUK 
 

Anders Blomé, Projekt- och kompetensutveckling (PUK) är en fristående konsult som samverkar 
med ett antal andra verksamheter. Tillsammans med dessa verksamheter bildas ett informellt 
nätverk som arbetar med att förbättra, bredda och fördjupa kompetens med avseende på ledning 
och styrning av projekt- och kunskapsintensiva verksamheter. Verksamhetens kärnkompetens är 
inom områdena kommunikation, beteendevetenskap och organisationsutveckling 
(andersblome.com, 2011-04-13). 

5.4.3 Verksamhet C – Hifab 
 

Hifab är Sveriges största projektledningsverksamhet som grundades 1947 och har 15 kontor i 
Sverige och 10 i utlandet. Bolaget är helt inriktat på projektledning och kunder anlitar bolaget för 
att ta hand om planering, upphandlingar, kontakter med underleverantörer med mera. Hifab 
arbetar i huvudsak med bygginriktad konsultrörelse med internationella affärer (hifab.se, 2011-
04-13). 
 

5.5  Projektbaserad verksamhet 
 
En projektbaserad verksamhets främsta kännetecken är att verksamheten organiseras helt eller 
delvis i projekt, det kan vara flera projekt med olika inriktningar och de kan bedrivas parallellt. 
De olika projekten har en gemensam resurspool och medarbetarna kan delta i flera projekt 
samtidigt. Medarbetarna är knutna till verksamheten permanent även om de har en temporär 
relation till projektet (Söderlund, 2000). De projektbaserade verksamheterna som ligger till 
grund för empirin i denna uppsats är Atlas Copco, Combitech och Vinnova. 

5.5.1 Verksamhet D –  Altas Copco 
 

Atlas Copco är en multinationell verksamhet som grundades i Stockholm 1873. Atlas Copco har 
utvecklats till en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar till industrin. Bland 
produkterna och tjänsterna finns luft- och gaskompressorer, generator, gruv- och industriverktyg 
m.m.  Atlas Copco har produktion i 20 länder och har försäljnings- och servicenätverk i fler än 
170 länder. Genom internationella projekt skapas en rationell utveckling och produktion av de 
produkter som ger effektivitet för kunder över hela världen (atlascopco.se, 2011-04-12). 

5.5.2 Verksamhet E –  Combitech 
 

Combitech är en svensk verksamhet som säljer tjänster inom teknik-, utvecklings- och 
verksamhetskonsulting. Combitech bildades 2006 men har sitt ursprung i ett antal verksamhet 
som har anor från 40-talet. Combitech arbetar i teknikintensiva projekt främst mot flygindustri, 
försvar, myndigheter och telekom som erbjuder dem högteknologiska lösningar. Förutom att 
agera som experter erbjuder de även kompetensutveckling för de anställda men även för deras 
kunder. Combitech har omkring 800 anställda på ett 20-tal orter i Sverige (combitech.se, 2011-
04-12). 
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5.5.3 Verksamhet F – Vinnova 
 

Vinnova är en svensk innovationsmyndighet som bildades 2001. Vinnovas främsta uppgift är att 
arbeta för en hållbar tillväxt i Sverige genom att finansiera forskning och utveckling av effektiva 
innovationssystem inom områden där det finns behov. Vinnova har omkring 200 medarbetare 
som gör bedömningar av vilka projekt som ska tilldelas pengar och arbetar sedan med 
uppföljning av projektet. Vinnova arbetar även för ett ökat samarbete mellan verksamhet, 
högskolor och universitet, forskningsinstitut och övriga verksamheter inom innovationsområdet 
(vinnova.se, 2011-04-12). 
 

5.6  Respondenternas roll 
 
Vad det gäller respondenternas roll för arbetsinsatsen har det inverkat på olika perspektiv såsom 
ökad kunskap inom ämnet för författarna till uppsatsen, nya infallsvinklar, minskad feltolerans 
samt ökad förståelse för ämnet, kunskap och lärande mellan projekt. Respondenterna inleder 
intervjun genom att presentera deras syn på ämnet som i tidigare skede fått information på mejl 
med ett antal frågor (se bilaga 1).  
 
Författarna till uppsatsen har ett vetenskapligt ansvar för varje enskild respondent, där intervjuer 
som genomförts ska innebära att återge kunskap som är värd att ta med sig tillbaka och 
kontrollera i efterhand. Etiskt ansvar för den kunskap som förmedlas till intervjupersonerna har 
påverkat uppsatsen. Avsiktligt har det undvikits att jämställa sig med respondenterna eftersom 
det kan leda till att förlora det kritiska tänkande för den kunskap som förmedlas från 
intervjurespondenterna.  
 
Respondenterna fick samma information om syftet med intervjun och även valdes att inleda varje 
intervju på likartat sätt, på så sätt kan funktionalitet av varje intervju upptäckas. Det har även 
avsiktligt presenterats vilken roll intervjuerna har för uppsatsen. Efter varje avslutad intervju 
sammanfattades huvuddragen i respondenternas svar för att säkra om varje del i intervju fanns 
med och misstolkningar kan förekomma på vad den intervjuade ger för uttryck. Vid 
sammanfattning av varje intervju har det gett respondenten möjlighet att själva kommentera om 
ytterligare information uppfattats på felaktigt sätt, fanns möjligheten att förtydliga. 
 

5.7  Förutsättningar för intervju 
 
Några avsiktliga begränsningar har genomförts vid varje intervju för att få samma förutsättningar 
för varje respondent så att det blir jämlika intervjuer med så stor bredd av information som 
möjligt. Respondenterna kommer från ett brett spektra av verksamheter med kopplingar till 
projekt. Det som är syftet med intervjun är att få tillgång till respondenternas erfarenhet och 
lärdomar. Respondenternas samlade erfarenhet är bred så begränsningarna har använts för att få 
tillgång till mer specifik information som kan kopplas till det specifika ämnet. Detta ledde till att 
respondenterna fick möjlighet att skapa egna bilder kring ämnet genom en osystematisk 
frågeställning. Intervjuguiden (se bilaga 1) som respondenterna har fått tillgång till innan 
intervjun på mejl användes, men hänvisades inte till vid intervjutillfället. Detta för att 
respondenten fritt skulle dela med sig av sina erfarenheter. Begränsningar har varit att inte ge ut 
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information om uppsatsen och dess slutsats, respondenterna fick enbart fokusera på att tänka 
kring ämnet och även föreställa sig att de jobbar i en medelstor verksamhet. De förutsättningar 
som var uppsatta var att få fram en berättelse om respondenterna fick möjlighet att införa en 
funktion för att kunna besvara frågeställningen och delfrågorna. Villkoret var att enbart hur 
kunskap och lärande skulle fångas med hjälp av den funktion som de fick möjlighet att 
implementera i den medelstora verksamheten och vilka effekter det skulle ge för projekt och 
verksamhet. 
 

5.8  Fritt tänkande 
 
Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större! 
 
Respektive respondent fick möjlighet att tänka fritt, men som tidigare nämnts ska de hålla sig till 
de uppsatta begränsningarna. Att tänka fritt har flera fördelar men det kan även ge nackdelar 
genom att samtalsämnet blir alltför brett, därför är det viktigt att uppsatta begränsningar ger 
möjlighet att styra samtalet åt rätt riktning. Författarna till uppsatsen gav möjligheten för varje 
respondent att tänka fritt och ett ökat engagemang gavs till uppsatsen. 
 
Styrning hör till styrteknik och att styra något vilket innebär att utföra en åtgärd utan någon 
hänsyn till objektets egenskap eller förhållande till annat. Detta är en effektiv teknik för att styra 
individer till att kombinera deras egenskap till ämnet, vilket leder till en förbättring av innehåll 
samt en ökad förståelse till ämnet. En fungerande styrning kännetecknas av en tydlig inriktning 
och garantier för respondenterna, vilket ger effektivitet och ett bättre samt ett mer konkret svar.  
 

5.9  Resultat från respondenterna  
 
Respondenterna var medvetna om betydelsen av att kunskap från ett projekt kan bli till nytta i ett 
annat pågående eller framtida projekt. Nützman (2011-04-05) betonade att före ett projekts 
igångsättande genomföra en “before-action-review”, där en genomgång sker av liknande projekt 
för att spara tid och inte upprepa samma misstag som andra projekt har gjort. Oftast sker inte 
denna genomgång utan projektmedlemmarna vill leverera tidigt och komma igång med att arbeta 
i andra projekt. I början av ett projekt bör projektmedlemmarna skaffa förståelse för att 
dokumentera projektarbetet för att ta tillvara på det i framtida projekt, på så sätt försvinner inte 
nyttan för kunskap och lärande (Hydbom, 2011-04-04). Blomé (2011-03-25) tar upp betydelsen 
av att föra erfarenhet vidare i verksamheten och se vilken nytta den kan ge i framtida projekt 
samt för verksamheten som helhet. Han menar att vissa verksamheter inte hänvisar till de 
långsiktiga fördelarna av att ta del av kunskap och lärande som skapats under projektets gång.  
 
Det finns ett kortsiktigt tänkande och en ovilja att lägga resurser på kunskapsåtervinning, något 
som ger fördelar i det längre perspektivet. Det är användbart att tänka på att kunskapsåtervinning 
inte kostar pengar utan ska skapa lönsamhet för verksamheten (Blomé, 2011-03-25). 
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5.9.1 Överföring av kunskap 
 

Verksamheten bör stimulera medarbetarna till att dela med sig av sin kunskap. När individer 
delar med sig av sin kunskap kommer den lättare att få del av ny kunskap från andra, det blir en 
“win-win” situation genom att ge och få kunskap (Martinsson, 2011-03-25). Hydbom (2011-04-
04) påpekar betydelsen av att individer inom verksamheten använder samma terminologi, genom 
att använda samma begrepp minskar osäkerheten och tänker i samma banor. Atlas Copco 
använder sig av PMI (Project Management Institute) som är en av världens största icke 
vinstdrivande verksamhet som använder globalt erkända standarder och certifieringar (pmi.org, 
2011-04-13). En fördel för projekt och konkurrenskraft är att det ska finnas möjlighet i 
verksamheten för kunskapsöverföring mellan projekt (Blomé, 2011-03-25). Nützman (2011-04-
05) hävdar att:  
 
"Det är viktigt att skapa en kultur för att sprida kunskap och ta vara på erfarenheter, det är svårt 
att reglera med en process. Kunskap är självklart en nyckelfaktor (för framgångsrika projekt) 
men kunskapsfrågan är komplex, särskilt i en situation som involverar både teknik och 
människor."  
 
Kulturen spelar en viktig roll för individer och att kunskap är en nyckelfaktor för medarbetarna, 
verksamheten och de själva att dela med sig. Även att en databas eller program kan försvåra 
kunskapsspridning om inte människor är involverade.  
 
Atlas Copco har som ett första steg i att samordna deras globala projektverksamhet infört en 
databas för att dokumentera information om pågående och avslutade projekt. De anställda i Atlas 
Copco kan söka i databasen och ta del av kunskap från andra projekt genom att kontakta 
ansvarig för respektive projekt (Hydbom, 2011-04-04). Willner (2011-04-07) beskriver sin 
synpunkt på databaser som:  
 
“Jag anser inte att en databas löser våra problem som projektledare i byggbranschen, möjligtvis 
kan en databas vara ett komplement.”  
 
Han ser databas som ett komplement till regelbundna “face-to-face” kontakt mellan individer 
inom verksamheten, detta kan vare i form av möten där olika projektgrupper presenterar vad de 
arbetar med. (Willner, 2011-04-07) 
 
Hydbom (2011-04-04) beskrev ett sätt att få tillgång till kompetens genom att försöka få med en 
individ med rätt kompetens till ett möte, individen behöver inte förbereda sig eller göra något 
efterarbete utan behöver enbart delta vid mötet och dela med sig av sina erfarenheter. Om en 
individ ska delta som resurs, alltså förbereda sig innan möte och göra efterarbete kommer det att 
vara svårt att få med individen på grund av det tidsbegränsade projektarbetet.  
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Mühlenbock (2011-03-15) ser bristen på resurser som ett hinder för kunskap och lärande i 
verksamheten, Tid är en ständig brist i projektverksamheter, då tidsramen är begränsad för att 
kunna erbjuda kunden en låg kostnad.  
 
Willner (2011-04-07) tog upp Hifabs roll:  
 
“Som projektledare inom bygg har vi att bevaka att allt blir korrekt utfört enligt gällande 
kontraktshandlingar. Vår uppgift blir då att, många gånger i preventivt syfte, ifrågasätta 
lösningsförslag och begära förbättringar. Vår roll som projektledare är att få människor från 
olika yrkeskategorier att samverka, och att förhindra att någon kategori suboptimerar 
helhetslösningen.” 
 
Det är en utmaning att inom begränsade tidsramar styra projektet och få individer från olika 
yrkeskategorier att samverka. För detta krävs en förståelse för helheten och kunskap för att driva 
projektet så att det uppfyller de uppsatta målen.  

5.9.2 Funktion för kunskapsöverföring 
 

Mühlenbock (2011-03-15) beskriver en funktion som en opartisk enhet som hjälper samtliga 
projekt att fånga den kunskap och lärande som finns inom projektet. Fördelen med att den är 
opartisk är att all kritik kommer fram vilket inte blir fallet när projektledaren i det enskilda 
projektet får kritik. Den opartiska enheten ser också till att utvärdering och uppföljning verkligen 
blir gjord och att kunskapen dokumenteras samt blir tillgänglig för individerna inom 
verksamheten. Blomé (2011-03-25) hävdar att funktionen bör vara väl förankrad hos ledningen 
och att de stimulerar funktionen för att säkra verksamhetens långsiktiga överlevnad. Mühlenbock 
(2011-03-15) menar att funktionen kan bestå av ett projektkontor som är inriktat på kunskap och 
lärande mellan projektet. Projektkontoret har till uppgift att vara ett hjälpmedel för verksamheten 
för att organisera projekten och få en ökad kontroll över vilka som är de pågående projekten och 
styra verksamhetens resurser. Antal individer som arbetar i ett projektkontor varierar med 
arbetsuppgifterna och de projekt som finns i verksamheten och helst ska projektkontor vara 
opartisk till verksamheten. Detta för att projektkontor ska fungerar som en funktionell enhet där 
ingen ska skylla ifrån sig om vilka misstag som har skett inom själva projektet (Mühlenbock, 
2011-03-16). Hydbom (2011-04-04) menar att funktionen bör medverka till att kunskap delas 
och förmedlas vidare till andra projekt och delar i verksamheten. Uppgiften är att ta tillvara på 
den kunskap som finns och skapas och dokumentera den och föra den vidare till verksamhetens 
nytta. När projektet är avslutat kan risken för att projektmedlemmarna inte arbetar med 
projektutvärdering utan istället fortsätter med pågående projekt vilket leder till att kunskapen inte 
blir till nytta. Detta på grund av projektmedlemmarna är trötta och inte genomför 
projektutvärdering. Därför bör projektverksamheten implementera en funktion som tar tillvara 
den utsatta nackdelen till att arbetet ska göras genom funktion i verksamheten (Mühlenbock, 
2011-03-15).  
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Blomé (2011-03-25) menar att:  
 
"En projektintensiv verksamhets framgång beror till stor del på sin förmåga att utnyttja den 
kunskap och erfarenhet som utvecklas i vardagen. Det gäller att ta tillvara allas kunskaper och 
låta dessa vidareutveckla verksamheten och dess rutiner. Troligtvis sitter de själva till stor del 
på den kunskap som behövs - de behöver inte alltid leta utanför den egna organisationen. Det 
gäller att ta tillvara på den, vårda och vidareutveckla samt sprida den."  
 
Han menar att verksamheten bör ha förmåga att hantera de kunskaper och kompetens som 
verksamheten har, där det kan vara en nyckelfaktor för konkurrenskraft för att utveckla och 
förbättra kunskapen.  

5.9.3 Projektutvärdering 
 
Ett problem som Mühlenbock (2011-03-15) påpekade var att när ett projekt är avslutat finns 
ingen motivation eller resurser till att göra en noggrann projektutvärdering. Detta gör att den 
tillfälliga verksamheten löses upp och kunskapen som har byggts upp under projektets gång går 
förlorad. Ansvaret för projektutvärdering bör ligga hos funktionen som genomför en likvärdig 
projektutvärdering i alla projekt och samlar in kompetens genom att medverka vid de olika 
projektens tollgates. (Mühlenbock, 2011-03-15).  
 
Blomé (2011-03-25) tar även upp detta problem och menar att projektutvärdering är ett viktigt 
moment, där projektdeltagarna får tillfälle till att tänka igenom vad de har lärt sig och vad som 
kan förbättras. Det som även är viktigt med projektutvärdering är att den dokumenteras och blir 
tillgänglig för den övriga verksamheten och inte en produkt som läggs i en byrålåda.  
 
På Combitech används dialogseminariemetoden för att få deltagarna att dela med sig av den tysta 
kunskapen. Metoden går ut på att deltagarna beskriver de egna projekten och delar med sig av 
den kunskap som har alstrats (Nützman, 2011-04-05). För att kunskapen i det avslutade projektet 
ska bli till hjälp för pågående projekt kan projektmedlemmar från ett pågående projekt delta vid 
projektutvärdering. Detta är ett sätt att få del av den nya kunskapen och även få synpunkter vid 
projektutvärderingen (Hydbom, 2011-04-04). Hydbom (2011-04-04) menar att genom 
projektutvärdering kan misstag undvikas i kommande projekt, vid uppstarten av ett projekt bör 
en genomgång ske av vad som gjorts tidigare. Detta för att ta del av erfarenhet från tidigare 
projekt. De misstag som sker tidigt i projektet leder till höga kostnader för att åtgärda dem mot 
slutet av projektet. Den stora utmaningen kommer när projektet är avslutat och produkten eller 
tjänsten är färdig för användning, då kommer mänskliga relationer in och ett behov av att hantera 
kommunikationen. Detta kan leda till hinder särskilt om verksamheten är spridd över världen, då 
kommer även kulturella skillnader in (Hydbom, 2011-04-04). 
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5.9.4 Projektmodell 
 

Genom att använda samma projektmodell i alla typer av projekt inom verksamheten kommer 
projektdeltagarna fort in i projektarbetet. Det underlättar även för projektdeltagarna att delta i 
flera projekt då strukturen är densamma. När projektmodellen är inarbetad kommer detta ger 
lönsamhetsfördelar för verksamheten då tidsåtgången för igångsättande av projekt och 
genomförande av projekt kommer att minska (Mühlenbock, 2011-03-15). Hydbom (2011-04-04) 
ser fördelar med en projektmodell då alla är medvetna om hur ett standardprojekt ska organiseras 
och att individerna använder samma terminologi. En projektmodell eller struktur bör vara enkel 
för att alla medarbetarna ska förstå den och inte avstå från att använda den. Det är viktigt att alla 
är insatta i betydelsen av att förmedla kunskapen och arbeta mot ett effektivt projektarbete 
(Hydbom, 2011-04-04).  
Martinsson (2011-03-25) menar att projektmodellen bör vara enkel så att alla snabbt förstår den 
och kan hantera den. Det är för övrigt viktigt att vara öppen och se problemen i den egna 
verksamheten för att med tiden kunna lösa dem, därför är det betydelsefullt med en transparens 
inom projekten.  
 
Mühlenbock (2011-03-15) menar: 
 
”Om samtliga i organisationen är ense om och tillämpar samma modell kommer stora positiva 
effekter att nås. Många och ofta långa diskussioner kring resultat kontra insats, samt synen på 
rapporterade avvikelser, undviks då man talar samma språk. Detsamma gäller då nya 
medarbetare introduceras, det är enklare att förmedla organisationens arbetssätt vilket avsevärt 
förkortar tiden till dess den nyanställda är i effektivt arbete och har möjlighet och förmåga att 
bidra till organisationens resultat.”.  
 
Att använda samma terminologi som även Hydbom (2011-04-04) påpekade är att fördelarna kan 
bidra till positiva effekter till både projekt och verksamheten. Detta bidrar även till att minska 
tiden för nya medarbetarna att förstå projekt och de strategiska målen i verksamheten.  
 

5.10  Resumé av empirin 
 
Syftet med empirin är att skapa en god och lättsam inledning tillsammans med den litteratur som 
använts för att underlätta för analysen. En inledning för de fortsatta intervjuer som ägde rum med 
respondenterna som gav ett resultat på en tydlig hög nivå av kunskap och fakta, vilket användes 
vidare i uppsatsen. Fem av dessa sex intervjuerna ägde rum på deras arbetsplats förutom en som 
hade möjlighet att besöka Kungliga tekniska högskolan på Vallhallavägen i Stockholm, för att 
intervjun skulle utföras. Fördelen med att besöka respondenternas arbetsplats är att 
kontexteffekten minskar och de känner sig mer trygga, därmed ger en högre trovärdighet. Som 
ett tack för varje respondent ges den slutliga uppsatsen i form av en bok. Respondenterna var 
överlag nöjda med intervjun och ifall någon justering skulle behövas innan den slutliga versionen 
slutförs, så finns de tillgängliga för att justera eventuella missförstånd. Empirin är värdefull för 
hela uppsatsens innehåll med koppling till litteraturen och slutsats. Dessa verksamheter har gett 
möjlighet att öka engagemanget för arbetet genom olika infallsvinklar som har studerats.  
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6. Analys 
 
 
Sjätte kapitlet startar med att uppbyggnaden av analysen beaktas ur ett teoretiskt och empiriskt 
perspektiv samt författarnas kompetens till uppsatsen. Därefter beskrivs de aspekter som 
potentiellt kan höja projektverksamhetens konkurrenskraft. Vidare beskrivs en funktion och de 
givna förutsättningarna för funktionen från olika synvinklar. Där beskrivs hinder, projekttriangel, 
effektivitets mätning, konsekvenser och sannolikhet samt tid i funktionen kommer att diskuteras 
till syfte att jämföra litteratur med empirin och författarna till uppsatsen. Slutligen hur tyst och 
explicit kunskap genererar värdeskapande av funktionen. 
 
 

6.1  Vägen till analys 
 
Analysen är tyngdpunkt i uppsatsen och för att underlätta för läsaren finns en figur (se bilaga 3) 
för att hur analysen är uppbyggd. Litteraturen och empirin ställs mot varandra och dess bakgrund 
kommer dels från litteraturstudier och intervjuer för att kunna påvisa likheter och olikheter 
mellan dem. Analysen knyter ihop litteraturen och empirin som sedan frambringar tillsammans 
med författarna till uppsatsens slutsats. Analysen beskriver en funktion och dess egenskaper.  
 

6.2  Varför behövs funktionen 
 
Enligt litteraturen finns flera fördelar med att ta till vara på den kunskap som skapas i projekten, 
detta för att underlätta för andra pågående och framtida projekt. Det är även ett sätt att öka 
erfarenheten, både för projekten och också för verksamheten som helhet. För att kunskapen ska 
tas tillvara på ett effektivt sätt bör det enligt vad som framkommit vid intervjuerna hanteras av en 
opartisk funktion. Fördelen med detta är exempelvis vid en projektutvärdering då all kritik 
kommer fram, något som inte sker ifall utvärderingen sker bara inom projektgruppen. Om 
ansvaret för projektutvärdering ligger i en opartisk enhet kan den utföras på ett liknande och 
strukturerat sätt i framtida projekt, något som gör det lättare är att finna likheter och jämföra 
projekt.  
 
För att effektivisera projektverksamhet finns det behov av en funktion som ansvarar för kunskap 
och lärande mellan projekt. Initiativet till en funktion kan uppstå antingen från ledningens sida 
eller från projektdeltagarna. Ledningen kan se ett behov av en bättre kontroll på kunskap och 
lärande mellan projekt, att det ska ske strukturerat och bli en rutin inom verksamheten. Enligt 
Blomé (2011-03-25) är detta en del i verksamhetens långsiktiga överlevnad, detta bekräftas även 
i teorin av Burnes et al (2003) som menar att betydelsen av kunskap och lärande i verksamhet är 
något som alltmer uppmärksammas på ledningsnivå. Verksamheterna behöver fokusera på detta 
område då komplexiteten inom projektverksamheten ökat och förändringen går i allt snabbare 
takt.  
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Projektledarna kan se ett behov av gemensamma rutiner för exempelvis projektutvärdering. 
Funktionen ska även ansvara för dokumentation av verksamhetens projekt och även fungera som 
en kontaktpunkt som olika projektledare kan vända sig till när de behövs information om vilka 
projekt som har gjorts tidigare och vilka projekt som pågår. Detta ger fördelar istället för att 
projektledarna själva ska avstå resurser och tid för att söka information.  
 

6.3  Viljan finns 
 
Vid intervjuerna har respondenterna berättat att det handlar mest om att viljan finns för att dela 
med sig av kunskap. Respondenterna påpekade att viljan finns hos alla individer att dela med sig 
av kunskap och lärdomar. Hinder som kan förekomma är att i varje projekt där tid, kostnad och 
prioritering av projekt eller annat arbete kan skapa hinder för kunskapsspridning. Det finns olika 
hjälpmedel för att avhjälpa de hinder som kan förekomma i verksamheten, där olika faktorer 
påverkar funktionen som hjälpmedel. Faktorerna kan vara att det kostar att implementera 
funktionen, att det tar lång tid för anställda att förstå funktionen dessutom kan den vara komplex 
därmed kan det belasta individerna. Det handlar om att avlasta och inte belasta om 
implementering av en ny funktion sker för att kunna fånga kunskap och lärande mellan och 
avslutade projekt.  
 
Att dela med sig handlar om att få tillbaka, vilket individer bör förstå i olika verksamheter och 
branscher, men det finns alltid begränsningar och hinder till detta. En funktion som kan 
underlätta för individerna i verksamheten, där den ska hjälpa att dela med sig förklarar 
respondenterna med att de är oftast är komplexa och därmed tar tid att förstå syftet med 
funktionen. För att söka kunskap hos en annan individ som tidigare arbetat i ett likartat projekt 
som det pågående är lätt men att få del av kunskapen är svårt. Det finns flera olika sätt att söka 
information och kunskap i de projekt som söks genom databas, dokument och byrålådan. 
Nackdelen är att det tar tid och motivationen minskar för kunskapssökandet därmed förblir 
kunskapen inte användbar.   
 
För att viljan ska förekomma bland anställda i verksamheten ska funktionen även hjälpa faktorer 
såsom; öka motivationen att dela med sig, att ge och få kunskap, mindre tidsåtgång, bidrar till 
effektivitet, avlastar för själva enskilda individen samt verksamheten. Detta i sin tur bidrar till 
besparingar och konkurrenskraft samt ökad projekteffektivitet. 
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6.4  Egenskaper av funktionen 
 
Den funktion som kommer att beskrivas bör innehålla egenskaper som kännetecknar funktionens 
tyngdpunkt. Egenskaper tydliggör syftet med funktionen och vilka mål den har för både projekt 
och verksamheten.  
 
Funktionens egenskaper är; 
 
• Opartisk enhet: Funktionen ska vara en enhet i verksamheten, där de anställda i enheten ska 

vara opartiska till pågående projekt. Detta för att inte skapa konflikter mellan projekten utan 
varje projektmedlem ska känna sig trygg, där funktionen finns som stöd för dem vid behov 
av kunskap och lärande mellan projekt (Mühlenbock, 2011-03-15) 
 

• Systematisk: Funktionen ska vara systematisk så att inga fel eller misstag ska förekomma 
och arbetet ska följas upp av funktionen på ett effektivt och funktionellt sätt (Mühlenbock, 
2011-03-15) 

 
• Effektiv: Projekt ska vara effektiva från ett lönsamhet perspektiv och bidra till att varje 

pågående projekt ska ha tillgång till enhetens lönsamma perspektiv på kunskapsspridning 
och lärande (Bartezzaghi et.al., 1997a) 

 
• Värdeskapande: Projekt ska höja sitt värdeskapande så att resultat kan bli bättre och får ett 

önskat resultat. Att lyfta fram betydelsen av funktionen bidrar till värdeskapande och arbetar 
mot att strukturera projektportföljen (Bartezzaghi et.al., 1997a). 
 

• Hållbarhet: Funktionen ska fokusera på projektets hållbarhet, att skapa ett ramverk för hur 
projektet ska följas upp och få tillgång till kunskap och lärande. Aktivt arbete mot att både 
ledningen och projekt följer de strategiska målen. 
 

• Förbättring: Upplysa projektverksamhet om att projektportföljen är mot förbättring och att 
funktionen bidrar till förändringar samt att projektutvärdering sker vid varje avslutat projekt. 

 
• Kunskapsspridning och lärande: Störst fokus på att funktionen ska tillföra kunskapsspridning 

mellan projekt och att det bidrar till att projektmedlemmar får lärande och nytta av tidigare 
projekt (Bartezzaghi et.al., 1997a). 

 
• Förståelse för verksamhets mål: Funktionen ska ligga i linje med verksamhetens mål och 

strategi, där verksamheten känner sig trygg för införandet av funktionen och har förståelse 
från ledningen (Bartezzaghi et.al., 1997a). 
 

• Minska feltolerans för projekt: Minska fel i projekt så att det leder till att minska misstag 
genom få tillgångar av tidigare projektutvärderingar och arbetsmetoder. 
 

• Medvetenhet av förändringar i projekt: Förändringar kan förekomma under projektarbete 
och vid tollgates ska denna funktion få tillgång från projekt om vilka förändringar som kan 
eller kommer att förekomma så att de finns vid behov (Hydbom, 2011-04-04). 
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• Omvandling av tyst till explicit kunskap: Funktionen ska verka mot att sätta den tysta 
kunskapen i rörelse. Det kan leda till att projektmedlemmarnas tysta kunskap kan omvandlas 
från tyst till explicit kunskap. Detta bidrar till ökad kunskapskompetens (Nützman, 2011-04-
05). 

 

6.5  Implementering av funktionen 
 
Implementering av en funktion för kunskap och lärande är ett ämne som diskuteras i en viss 
omfattning i publicerad litteratur. Funktionen har likheter vad det gäller när en ny modell 
implementeras i projektverksamhet. Parr & Shanks (2000) beskriver vilka faktorer som påverkar 
dess genomslagskraft. Verksamhetsledningen bör förespråka modellen och ge sitt stöd till 
implementeringen. De mål som sätts för införandet av den nya modellen bör definieras och vara 
lämpliga samt att de är genomförbara. Det bör finnas en förespråkare för modellen, som förklarar 
för medarbetarna och visar vilka fördelar som finns. Modellen ska vara enkel och leda till en 
standardisering för verksamheten. Ledningen har även till uppgift att ge medarbetarna förståelse 
för de förändringar som kommer att ske och påpeka de positiva effekterna som skapas när 
implementeringen är genomförd (Parr & Shanks, 2000).  
 
Även Blomé (2011-03-25) tar upp betydelsen av att funktionen är förankrad hos ledningen, detta 
för att den lättare ska bli accepterad och bli en del i verksamhetens långsiktiga mål. Innan 
implementeringen genomförs bör en genomgång ske av projektverksamheten. Vid genomgången 
tas ställning till vilka delar som funktionen bör innehålla för att uppfylla verksamhetens mål. 
Hänsyn tas till vilken typ av projekt som verksamheten arbetar med för att ta fram en funktion 
som är anpassad till verksamheten och därmed ska bli enkel och inte alltför komplex samt 
svårarbetad. Enkelheten är viktig för att medarbetarna lätt ska förstå funktionens syfte och att 
medarbetarna som ska arbeta i funktionen snabbt förstår dessa delar genom att komma igång fort 
med att strukturera och distribuera kunskap och lärande mellan projekt. 
 

6.6  Konsekvenser och sannolikhet av funktionen 
 
Litteraturen förespråkar att införa en ram för kunskap och lärande mellan projekt beror på 
verksamhetens behov. Att införa en funktion kan inte tillräckligt förflytta kunskap och lärande 
mellan projekt, utan det behövs skapa en kunskap och lärande arkitektur som kan driva och 
stödja projekt vid brister av kunskap och lärande från tidigare projekt till pågående 
projekt.  Verksamheten kan stå för konsekvenserna vid införande av den funktion för ramen av 
kunskap och lärande beroende på hur länge verksamheten arbetat i projektform och dels för 
projektkulturen i verksamheten. 
 
Misslyckanden kan orsakas av den komplexitet som skapas av att projektverksamheten kan gå 
tvärs över den traditionella linjeverksamheten och den etablerade maktstrukturen. Detta är en 
konsekvens för funktionen vid införande och därmed behövs en god och tydlig förståelse av 
kunskap och lärande funktionen, vilken oftast är komplex eftersom projektverksamheten ofta 
stöter på komplexa processer som bör hanteras på ett flexibelt sätt. Det krävs avsiktlig 
uppmärksamhet, engagemang och kontinuerliga investering av resurser för att hantera och 
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förbättra funktionen på lång sikt. Om projektmedlemmarna och ledningen i verksamhet inte är 
aktivt engagerade och medvetna om funktionen kan konsekvenserna öka därmed förlorar 
verksamheten tid och kapital. Dels att den finns och inte tillför någon nytta för verksamheten 
men även ökar risken för minskad konkurrenskraft för verksamheten. Det handlar om att 
förstärka medarbetarnas kompetens och verksamhetsledning genom funktionen, men 
konsekvensen är att det tar lång tid för att det ska bidra till förstärkning för projektportföljen.   
 
Project network structure som förenklar och effektiviserar utbyte av kunskap och lärande mellan 
pågående projekt är konsekvent när flera anställda är inblandade och i varje projekt finns en 
kärngrupp med blandning av kompetenser försvårar nätverket. Detta försvårar även för att 
uppfylla ledningens mål och projekttriangeln. I en traditionell verksamhet finns barriärer som 
leder till att kunskap och lärande mellan projekt blir både gränsat och långsamt samt kan den 
generera till uteslutning av funktionen.  
 
Det kan vara en utmaning att införa en funktion som ska vara navet mellan projekt och ledningen 
i en multiprojektverksamhet, där projekt konkurrerar med varandra om kunskap. I en stor 
projektverksamhet kan funktionen försvåras med kulturell och geografisk spridning. Funktionen 
ska finnas i varje del av verksamhet så att kommunikationen mellan funktionen till de övriga 
funktioner ska finnas därmed kan varje projekt vända sig till varje egen verksamhetsfunktion. På 
så sätt sprids kunskap och lärande mellan projekt för geografisk spridning. Konsekvensen blir att 
det tar tid för projektmedlemmarna, men på lång sikt tjänar projektet på att inte misslyckas eller 
att upprepa misstag.   
 
De konsekvenser som litteraturen och respondenterna förespråkar är; 
 
• Det kan vara komplex att införa en funktion för kunskap och lärande mellan projekt  
• det tar tid för att den ska fungera (Hydbom, 2011-04-04) 
• det kan kosta i längden utan något resultat till projektet 
• den kan belasta projektmedlemmarna (Hydbom, 2011-04-04) 
• långsiktigt arbete för konkurrenskraft (Nobeoka 1995; Bartezzaghi et.al, 1997a&b; 

Bartezzaghi et. al, 1998; Oliviari et. al, 1998; Amelingemeyer & Kalvelage, 1999). 
 
Sannolikheten att funktionen kan ge ett bättre projektresultat är långsiktigt och verksamheten 
tjänar både kompetens och kapital samt ökar möjligheten till konkurrenskraft. Det finns tre 
kritiska faktorer i funktionen som ger framgång till att projektet lyckas; 
 
• Att det ska finnas en funktion som kan stödja projekt med tydliga projektmål från tidigare 

lärdomar 
• att stort engagemang finns i hela verksamheten för funktionen 
• stark projektledningsvilja (KMPG, 2007). 
 
Tillsammans bidrar till huvudsaken varför projekt ska lyckas och är bekräftelse till andra utanför 
verksamheten som i sin tur leder till konkurrenskraft. Projekt behöver även stödjas med tydliga 
strukturer från ledningen och besluts mål. Funktionen skapar överblick genom sina 
administrativa roller för vad som ska dela rätt kompetens i form av kunskap och lärande till 
övriga projekt.   
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Konsekvenser och sannolikhet för projekt är att sannolikheten för ett lyckat projekt i funktionen 
blir bättre med konsekvenserna som tidigare har beskrivits från andra projekt. Genom att arbeta 
på konsekvenserna kan de minskas därmed ökad sannolikheten för att verksamheten och dess 
projektportfölj blir bättre. Det handlar även om att arbeta på ett funktionellt och strategisk 
perspektiv med långsiktiga mål från ledningen. 
 

6.7  Hinder 
 
Det finns flera hinder som kan försvåra för funktionen av kunskap och lärande mellan projekt. 
De flesta projektverksamheter har inte miljö för att stimulera ventilering, dokumentering och 
spridning av kunskap och lärande mellan projekt. Ett typiskt hinder som kan förekomma är att 
underförstådd kunskap är svår att överföra och lära mellan projekt. Dialog är enligt Nonaka 
(1991) det som kan underlätta lärandet av sådan kunskap, att det krävs en mer djupgående 
interaktion. 
 
Typer av hinder i projektverksamheter som är relaterad till kunskap och lärande kan vara; 
 
• Att det saknas kunskap från tidigare projekt till kommande projekt 
• det finns brister vid urvalet av gruppmedlemmar (Nobeoka, 1995) 
• finns ingen fullständig kunskapsintegrering och spridning av lärdomar 
• brister kan förekomma hos kunskapsspridning från projekt till en annan (Bartezzaghi et.al, 

1997a) 
• gruppmedlemmar kan sluta, på sätt försvinner den kunskap om ingen funktion finns för att 

bevara deras kunskap 
• otillräckligt lärande (Hydbom, 2011-04-04) 
• Att hantera kommunikationen, då den mänskliga hjärnan är inblandad (Hydbom, 2011-04-

04). 
 
Att skapa förståelse för tiden är ett problematiskt område för kunskap och lärande mellan 
projekt. Projektmedlemmar kan få problem med tiden och uppleva stress med slutdatumet samt 
att det inte finns incitament för efterbehandling. Det underlättar om en funktion som avlastar de 
problem genom tidigare erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt till pågående. Detta leder 
till att projektet i helhet blir betydligt bättre i framtiden och resulterar till att 
projektmedlemmarna behöver anstränga sig mindre genom att få tillgång till tidigare kunskap 
och lärande från andra projekt.  Dessutom tenderar verksamhet till att minska sin belastning av 
de uppgifterna genom att begränsa tiden. Detta i sin tur leder till ett hinder för kunskap och 
lärande mellan projekt (Antoni, 2000). 
 
Hinder som kan leda till minskad kunskap och lärande mellan projekt; 
 
• Om det saknas tidigare erfarenhet från likartade projekt inom projektgruppen kan de inte 

göra en ordentlig riskbedömning (Reich, 2007). 
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• Individer med den kompetens som projektledaren har identifierat som önskvärd för projektet 
kan vara upptagna med annat inom verksamheten (Reich, 2007). 

 
• Problem med att olika individer arbetar med samma problem inom projektet utan att vara 

medvetna om det, vilket leder till minskad effektivitet. Detta påverkar även gruppens totala 
kunskap som minskar då vissa problem har lösts flera gånger (Reich, 2007). 

 
• När inte rätt information om vad beställaren av projektet efterfrågar når fram till 

projektgruppen tyder det på bristande kunskapsöverföring. Detta kan leda till att 
projektgruppen presterar en sämre lösning än vad de har kompetens för beroende på att 
budskapet inte klargörs. Kommer inte denna brist i kommunikationen att identifieras finns 
risk för minskad utveckling av kompetens i projektgruppen (Reich, 2007). 
 

• Alla projektledare vill prestera ett bra resultat och vill därför rekrytera de mest kompetenta 
projektmedlemmarna. Om projektet blir beroende av kompetensen hos en speciell individ 
finns risk att projektet helt stannar upp ifall individen lämnar verksamheten (Reich, 2007). 

 
• När projekten avslutas ska utvärdering ske som sedan dokumenteras. Används sedan inte 

denna dokumentation uppstår ett hinder för kunskapen att bli till användning i nya projekt 
(Reich, 2007). 

 
Ett annat hinder för kunskapsöverföring mellan projekt skriver Björkegren (1999) om att projekt 
inte har ett organisatoriskt lärande, de existerar under en avgränsad tidsperiod för att sedan 
upphöra. Om inte en noggrann utvärdering görs vid projektets avslutande kommer viktig 
information att försvinna. Ett alternativ är att de individer som har medverkat i ett projekt även 
deltar i kommande projekt. Det alternativet kan vara en lösning i projektverksamhet, men när 
verksamheter arbetar i en multiprojektmiljö är betydelsen stor av en effektiv 
kunskapsåtervinning (Björkegren, 1999). 
 

6.8  Projekttriangeln påverkas 
 
De flesta projekt baseras utifrån projekttriangeln, där en av triangelns sidor är fast. Exempel att 
projektbudgeten är fast och oavsett vad som händer så kan inte mer kapital tillföras till projektet. 
En fördel för projekt är att ta reda på vilken av sidorna som är fast, för att veta vilka de två andra 
är som går att ändra. Detta klargör vilken sida av triangeln som orsakar problem framöver. 
 
 
 
Funktionen stödjer den sida som är fast som kan orsaka problem i projektarbete oavsett vilken 
sida det är. När kunskap och lärande mellan projekt i projektverksamhet finns kan det påverka 
projekttriangel och därmed hjälpa projektledaren för den fasta sidan som kan orsaka problem i 
projektarbetet. Det är viktigt att veta vilken sida som inte kan ändras och när projektet har behov 
av tid, kapital eller kvalitet finns den funktion som är bland annat för projekttriangeln att stödja 
hinder och orsak för problem.  
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Vad gör funktionen för att avhjälpa orsaker i projekttriangeln; 
 
• Vid tidsbrist kan det innebära att arbetet har tagit längre tid än vad det var planerat, men 

genom kunskap och lärande från tidigare projekt ska det avläsas så att projektmedlemmarna 
redan tidigt skede i förstudiefasen vid tidsorsak finns det tillgänglig kunskap och lärande 
från tidigare projekt. Detta innebär att de tidigare projekt kan ge stöd för tidsproblem och 
hur de har arbetat tidigare med att hantera tiden som är planerat utan att ändra kundens 
önskemål. Detta i sin tur leder till att projektets gång kan fokusera på tidsramen därmed kan 
projektet fokusera på de två andra parametrarna. 

 
• Kundens önskemål om projektkvalitet ska utföras till att den ska vara utmärkt som det är 

begärt och utföras av projektverksamheten. Där projektmedlemmar har som uppgift att 
utföra detta till hundra procent utan skapa problem för de övriga parametrarna. När 
kvaliteten försämras beror det oftast på kompetens i form av kunskap som tillförs för 
projektet. Oerfarna projektmedlemmar, dåliga resurser eller övrigt som påverkar kvalitet kan 
försämra.  Kunskap och lärande i funktionen finns som ett alternativ för att lösa kvalitén i 
projektresultatet. Desto mer kunskap och information från tidigare projekt genererar det till 
att kvaliteten blir betydlig bättre, på så sätt kan funktionen justera den parametern både i 
tidigt skede och under projektets gång.  

 
• Budget är en av verksamhetens största makt och desto mer kapital som tillförs till projektet 

blir möjligheten att resultat blir betydligt bättre, men handlar även om hur den ska hanteras. 
Projektledare får tillgång till den kunskap och lärande om budget i tidigare projekt och hur 
den har hanterats kan denna användas för att minska fel samt att budgeten oftast är fast från 
början. När tillgång finns om kunskap och budgethantering i funktionen kan projektet rikta 
sig mot budgetramen. Detta genom att ta del av tidigare information om hur projektarbetet 
kontra budget har hanterats kan projekt tillsätta rätt budget redan i förstudiefasen, därmed 
minskar orsaken till att tillsätta nytt kapital. Detta genererar även till att minska osäkerheten 
för projektledarens arbete och resultatet riktar mot de uppsatta målen.  

 
Övriga två sidor i triangeln påverkas när en av parametrarna när justeras kan de övriga 
parametrar ändras (tid, pengar och kvalité). Detta kan även påverkas i både positiv eller 
negativ inriktning. 

6.9  Samspel mellan funktion och ledning 
 
Funktionen är en organisatorisk enhet som skapar goda förutsättningar för kunskap och lärande 
mellan projekt för projektverksamhet och kan vara navet mellan funktionen och ledningen. 
Funktionen verkar för projekt att koordinera och samarbete med ledningen för att skapa ett 
gemensamt verksamhetsmål.   
 
I det allra flesta projektverksamhetsledningar har värdet av kunskap och lärande från projekt inte 
uppskattats nog. Samspelet mellan funktionen som kommer att verka i enhet och ledningen ska 
förutsättningen bidra till nytta. För att verksamheten ska lyckas med funktionen ska den ligga i 
linje med ledningen och dels bidra till nytta samt att lyckas med sina projekt.  
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Det viktig att belysa för ledningen att projekt ska ligga i verksamhetslinjen och mål. Idag 
spenderar verksamheter alltmer en större del av sina resurser på projekt men fokuserar inte på att 
det ska ligga i linje med ledningen. Funktionen bidrar till att mål och vision för verksamheten 
kan bli synlig därmed associeras det med verksamheten samt övriga intressenter kommer att ha 
bättre förståelse för verksamheten.   
 
Ledningen för en verksamhet har ett behov av en gemensam enhet som hanterar kunskap och 
lärande mellan projekt, där flertal pågående projekt har behov av kontroll över den kunskap och 
lärande som försvinner. Det är vanligt att det förekommer i projektverksamheter och ledningen 
bör arbeta med det för konkurrenskraft. Detta finns även behov för att det saknas rutiner för 
projekt samt koordinering av gemensamma kompetenser i form av kunskap och lärande.  
 
För att funktionen och ledningens samarbete ska lyckas bör följande fungera; 
 
• Att rätt projekt har kunskap och lärande från tidigare projekt (harmonit.se, 2011-05-02) 
• att tidigare lärdomar och erfarenhet når fram till pågående projekt (harmonit.se, 2011-05-02) 
• att vid rätt tidpunkt finns kompetens för pågående projekt 
• en fungerade effektiv projektledning (exicom, 2011-05-02) 
• funktionen ligger i linje med verksamheten (exicom.se, 2011-05-02) 
• förbättringar visar mot rätt riktning 
• säkerställa att funktionen fungerar. 
 
När det gäller ledning av projekt är det viktigt att ta ställning till strategiska frågeställningar. 
Ledningen har som ansvar att fullfölja funktionen mellan projekt och ledning som behöver 
tydliggöras så att projektmedlemmarna förstår syftet. De frågeställningar som bör diskuteras är;  
 
• Varför införa en funktion och vart ska den placeras i verksamheten? 
• Vilka typer av projekt ska funktionen hantera? exempel affärsutveckling, forskning och 

utveckling eller andra projekt?  
• Vad ska funktionen leverera? 
• Vilka roller och kompetenser ska ingå i funktionen? 
 

6.10  Effektivitetsmätning 
 
Funktionen arbetar med att mäta effektiviteten hos det enskilda avslutade projektet, detta för att 
undersöka hur projektet har varit genom att delta i varje tollgates. En utvärdering vid den sista 
tollgates kan den opartiska enheten dokumentera detta så att de finns tillgängliga för kommande 
projekt. På så sätt när alla projektdeltagare har tillgång till det dokument, kan kunskap och 
lärande spridas. När mätning finns som underlag för framtida projekt kan det i sin tur skapa en 
förbättringsmodell;  
 
• Vad är det som har uppnåtts? 
• Hur har en förändring skapat en förbättring? 
• Vilka förändringar resulterar i förbättring?  
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När föregående frågor ställs mot och i projektutvärdering kan mätning göras i form av exempel: 
 
• Har målen uppnåtts? 
• Vilka effekter ges för framtida projekt? 
• Vilka idéer kan skapas för framtida projekt? 
 
Funktionen ska även ha som uppgift i mätningar att analysera en del viktiga punkter som skapar 
förbättring för framtida projekt; 
  
• Att spegla nuet och få kunskap om nuläget 
• att skapa en gemensam bild för alla projektmedlemmar att följa upp projektmål 
• att utvärdera projektarbetet vid slutet 
• att kunna informera och skapa delaktighet. 
 
Effektivitetsmätningar är komplexa och handlar om att göra rätt saker, vilket kan jämföras med 
att göra saker rätt, det vill säga produktivitet. För att kunna mäta effektivitet bör det finnas mål 
att jämföra med och utföra prestationer med vid avslutat projekt. Effektivitet hos projekt kan 
sägas är hur väl projektet följer och arbetar med verksamhetsstrategiska uppsatta mål. Ett 
effektivt projekt följer de inriktningar som strategin visar fördelaktiga.  
 

6.11  Tid 
 
Projektverksamheter är komplexa och det är svårt att dela kunskap och lärande mellan projekt, 
vilket lätt kan leda till förlorad tid för projektarbete. Detta hindrar kunskapsspridning och bildar 
flaskhalsar för kunskapskompetens för projektarbetet samt medlemmarna kan förlora den 
kunskap som finns i andra parallella projekt. Genom en att delta i andras projekt kan möjligheten 
för det enskilda projektet att öka sina kunskapskompetenser.  
 
Tidshantering hjälper projekt med kunskap och personal eftersom projekt är komplext även vad 
det gäller tid samt att kunna hålla ordning på alla medarbetare är en konst. Tidshantering är 
också ett beslutsunderlag på projektarbetes effektivitet och om eventuella förändringar 
tillkommer. Vid parallella projekt i projektverksamhet som består av flera projekt samtidigt är 
det viktig att projektledare även har ordning på andra projekt genom att delta i projekt som har 
likheter med det egna projektet. En projektledare ska ha möjlighet att delta i andra projekt, på så 
viss kan projektledare delta vid tollgates för att få lärdomar och erfarenheter samt kunskap. Om 
projektledare eller om möjlig projektdeltagare ska kunna delta i andra projekt kommer tid för ens 
projekt förloras, men vid deltagande i andra projekt fås dessa individer kunskap och lärande från 
andra parallella projekt. 
 
När de förlorar sin tid får de kunskap i utbyte, detta generar ett jämviktsläge. Den individ som 
deltar i andra projekt skapar möjlighet att få kunskap och få med sig den till vinning för sitt egna 
projekt. Vilket i sin tur lär individerna få mer kunskap även att de har förlorat en viss procent av 
tiden som är planerad för projektets period. Figuren (se figur 10) beskriver en tankemodell för tid 
och kunskapsutbyte som även skapar konkurrenskraft för verksamheten och projektets resultat 
blir bättre.  



ANALYS 

59 
 

 

 
 
Figur 10: Egen framtagning av tid och kunskap. 
 
Hos flera verksamheter finns en osäkerhet om att förlora tid för projekt i utbyte av kunskap och 
om att det verkligen lyckas rätt att den förlorade tiden kan ersättas i form av kunskap som ger tid 
att minska fel och misstag i det projekt som de arbetar i. Målet med idén är att kunskap och 
lärande mellan projekt minskar tiden för projektarbetet genom deltagande i andra projekt till en 
viss procent och därmed få flera perspektiv på projektarbete och kunskap samt erfarenheter. 
Detta leder även till andra fördelar såsom;  
 
• Att få tillgång till andra möjligheter att projektet blir bättre 
• om individen inte deltar, kan den andra ersätta en viss period så att flaskhalsar inte bildas i 

form av brist på personal, det vill säga en individ kan då arbeta parallellt 
• minska kostnader för verksamheten 
• öka förståelse för projektarbete 
• få ytterligare information från andra projekt 
• samma tid men få ut mer kunskap och lärande från andra parallella projekt 
• minska osäkerheten i projekt 
• face to face vid tollgates, mänskliga faktorer så att frågor kan diskuteras på plats 
• ökat engagemang hos projektmedlemmar 
• inga ytterligare investeringar. 
 

6.12  Tyst och explicit kunskap i funktion 
 
Den betydelsefulla tysta kunskapen återfinns hos individerna i verksamheten och individerna 
själva är inte alltid medvetna om hur deras kunskap kan komma till nytta (Bratton, 2007). 
Mühlenbock (2011-03-15) menar att projektutvärdering är ett tillfälle att ta del av individernas 
tysta kunskap och omvandla den till explicit, dokumenterad kunskap. Den tysta kunskapen kan 
även överföras till andra individer vid face-to-face möten. 
Nützman (2011-04-05) beskriver hur Combitech använder “dialogseminariemetoden” för att 
projektdeltagarna ska få möjlighet att dela med sig av sin tysta kunskap. Detta genom att de 
beskriver sina egna projekt och vilka erfarenheter de har byggt upp under projektets gång. I 
teorin nämner Nonaka & von Krogh (2009) hur individer bör delta i sociala arrangemang, där de 
träffar individer med mer erfarenhet för att ta del av den tysta kunskapen.  
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Då motivationen inte alltid finns för att utföra denna utvärdering kan införandet av den tänkta 
funktionen bidra till att projektutvärdering sker konsekvent i alla projekt i verksamheten. Genom 
att ta del av individernas tysta kunskap och dokumentera den ökar verksamhetens kompetens och 
förhindrar att kunskap försvinner när individer lämnar verksamheten. Hydbom (2011-04-
04)  beskriver hur projektmedlemmar i ett pågående projekt kan delta vid projektutvärderingen i 
ett avslutat projekt, detta är ett tillfälle för utbyte av tyst kunskap då projektmedlemmarna 
tillsammans diskuterar för- och nackdelar i respektive projekt och vilken erfarenhet de har 
bidragit med. Funktionen uppmanar till allt från spontana möten, planerat erfarenhetsutbyte till 
utvärderingar där den tysta kunskapen omvandlas till explicit kunskap som blir tillgänglig för 
hela verksamheten och därmed förbättrar den totala kompetensen i verksamheten.  
 

6.13  IPL vs funktion 
 
Den efterfrågade funktion har likheter med teorin där Antoni (2000) beskriver begreppet Inter-
project learning som syftar på att ta del av tidigare kunskap och förmedla den till pågående och 
framtida projekt. Funktionen ska fungera som ett stöd för ledningen och projektdeltagarna. 
Ledningen kan vända sig till funktionen för att få en god överblick över aktuella projekt, men 
även ta del av enhetligt strukturerade projektutvärdering från avslutade projekt. Antoni (2000) 
beskriver problem med användandet av Inter-project learning om det inte finns likheter mellan 
projekten. Detta är något som funktionen däremot kan hantera genom att skapa helhetsbild över 
likheter och olikheter från tidigare, pågående och framtida projekt och samtidigt tillhandahåller 
en enhetlig projektutvärdering för god överblick. För projektdeltagarna ska funktionen ansvara 
för framtagning av enhetliga projektutvärderingar vilket gör att det är samma rutiner i projekten 
vilket gör att projektdeltagarna kan anpassar sig fort. Vid användande av Inter-project learning 
mellan avslutade och framtida projekt finns koppling för kommunikation mellan projekten vilket 
även funktionen stödjer och uppmanar projektledare i avslutade projekt att delta vid en “before-
action-review” vid starten av ett nytt projekt. Hydbom (2011-04-04) tar upp hur medlemmar i ett 
pågående projekt kan delta i projektutvärderingen i ett liknande projekt för att få ta del av den 
senaste kunskapen och därmed öka kompetens i det pågående projektet och undvika att göra 
samma misstag.    
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7. Slutsats 
 
 
Det sjunde kapitlet presenterar slutsatsen av studien som ett resultat av teori-, litteratur-, empiri- 
och analyskapitlen. Slutsatsen beskriver en utformning av ett projektkontor, Project Knowledge 
Management Office, vilket uppfyller uppsatsens mål och slutsatsen ger även svar på 
frågeställningen och delfrågorna. I kapitlet beskrivs hur Project Knowledge Management Office 
som en dynamisk organisatorisk enhet påverkar projekt och verksamhet och även 
tillvägagångsättet för ett införande av detta projektkontor som är anpassat för att hantera kunskap 
och lärande mellan projekt. 
 
 

7.1 Project Knowledge Management Office  
 
Ett projektkontor presenteras vid namnet Project Knowledge Management Office (PKMO) som 
en dynamisk organisatorisk enhet (se figur 11). Den visar slutsatsen i uppsatsen och svarar på 
frågeställningen och delfrågorna. Uppsatsens studie ska frambringa ett projektkontor på 
marknaden som tidigare inte har presenterats och därmed är ett helt nytt projektkontor som syftar 
till kunskap och lärande mellan projekt i multiprojektverksamheter. Syftet är att 
projektverksamheter behöver en struktur för att emballera och sprida den kunskap som bildas 
inom projekt som ska föra den vidare till pågående och framtida projekt så att de blir lärande 
utan några komplexa hanteringar vilket även Antoni (2000) hävdar.  
 
Misstag och fel förekommer ofta i projekt som bidrar till att projektresultatet blir sämre. I 
litteraturen förespråkas att detta ofta beror på att projekt inte tillförs kunskap vid behov men 
oftast med resurser, kapital och personal. Det sker en kontinuerlig förändring inom 
projektverksamheter som ständigt behöver ny kunskap. När projekt är en viktig faktor behövs ett 
projektkontor som arbetar bland annat med att emballera och sprida vidare kunskap till övriga 
projekt. För att föreslå och implementera ett nytt projektkontor behöver verksamhetsledningen 
ha förmågan att implementera och bidra till att kunna hantera den tillsammans med övrig 
personal i verksamheten så att en tydlig förståelse för det nya projektkontoret uppstår. 
 

 
 
Figur 11: Egen framtagning av Project Knowledge Management Office. 
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Ett nytt projektkontor, PKMO och även som en process för villkoren inom yttre och interna 
sammanhang samt producerar resultat i form av påverkan från tidigare projekt. Detta är en stor 
utmaning därmed krävs att PKMO ses som ett långsiktigt arbete från ledningen som bidrar till 
effektivitet i framtiden.  Detta kan uppfattas som en planskild dynamisk process som förankras i 
organisatoriska omständigheter och förändras kontinuerligt och därmed behövs PKMO för att 
tillhandahålla detta i form av kunskap som bildas i projekt. PKMO är en organisatorisk enhet 
inom vilken projektverksamheter försöker lösa problem på frågor inom projekt. PKMO 
korrigerar kunskap och lärande som övergår till nya projekt och ska bidra till bättre 
projektresultat. PKMO ska genomföra en process för att emballera i form av att identifiera var 
och när kunskap finns i varje enskilt projekt, dock tar denna långsiktiga effekt sällan plats, 
därmed behöver den vidtas för att upprätthålla linjen med strategin.  
 
Författarna till uppsatsen har använt litteraturstudier och syftet är att förstå varför ett 
projektkontor för kunskap och lärande behövs i projektverksamheter samt hur det ska utformas. 
Ett fungerade PKMO är inte komplext eftersom det är en opartisk enhet som arbetar med 
kunskap och lärande med syfte att bidra till att föra vidare kunskap till övriga projekt, där 
projektdeltagarna inte behöver arbeta med det administrativa arbetet. En annan faktor som 
PKMO förenklar för projektdeltagarna är tiden, ny kunskap och lärande är på plats vid behov när 
det behövs. Projektdeltagarna använder enheten PKMO som en central enhet för kunskap och 
lärande som hjälper dem med projektarbetet. PKMO har ett central perspektiv för kunskap och 
lärande mellan projekt som därmed förstår det mönster som bildas av förändringar i 
organisatoriska förändringar i form av kunskap.  
 
Den rad med egenskaper som beskrevs tidigare (se 6.4 Egenskaper för funktionen) symboliserar 
PKMO, där den erbjuder en bättre potential av den totala projektprestationen. Detta genom en 
förbättrad förutsättning för projektets resultat som minimerar risken för misslyckande och 
misstag i framtida projekt. Detta kommer leda till effektivare projekt vilket gör verksamheten 
konkurrenskraftig. Men trots de fördelar PKMO erbjuder finns dock också ett betydande 
problem på grund av projektens engångskaraktär. Graden av samarbete mellan projekt i form av 
utbyte av kunskap och lärdomar visar positiva relationer till projektresultat med hjälp av PKMO. 
Ett PKMO är ett uppdrag med fokus på att förbättra projekt i helhet, särskilt genom att förvärva 
ny kunskap och lärande från tidigare misslyckande och framgångar från tidigare projekt. PKMO 
är navet mellan ledningen och projekt som riktar mot verksamhetens mål, vision och strategi. 
 

7.2  PKMO förutsättningar 
 
Verksamheten bör som ett första steg bestämma var PKMO ska placeras i förhållande till vad 
som ska åstadkommas. Verksamheten bör även vara redo för en förändring, det bör vara en 
etablerad projektverksamhet som arbetar aktivt med projekt. Detta är en förutsättning för att ta 
beslut om att implementera PKMO vilket är en utveckling av projektverksamheten för att 
uppmärksamma kunskap och lärande mellan projekt. Vid beslut om implementering bör 
tillräckligt med resurser avsättas för att ge PKMO en genomtänkt och stabil start. Detta är 
betydelsefullt för att PKMO får en tyngd redan från införandet, för att sedan utvecklas till en 
effektiv enhet för kunskap och lärande mellan projekt. Det bör finnas en medvetenhet i 
verksamheten för att en implementering av PKMO tar tid. 
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Verksamheten bör bestå av en blandning projekt som kan jämföras i något avseende, detta för att 
underlätta projektutvärderingar och effektivitetsmätningar som Sebestyén (2005) hävdar i sin 
bok. Vid införande av PKMO ska syftet vara en långsiktig effektivitet för verksamheten, 
ledningen, anställda och projekt.  Hur många personer som ska vara sysselsatta i PKMO beror på 
antalet samtidigt pågående projekt i verksamheten och deras storlek, bemanningen beror även på 
verksamhetens ambitionsnivå. Någon erfaren projektledare bör medverka vid införandet av 
PKMO som är insatt i de typer av projekt som ingår i verksamheten samt känner till 
verksamhetens mål, vision och strategi. Bemanningen bör även bestå av administratörer som 
hanterar dokumentation av kunskap och ta fram material till de olika projekten. 
 
Ledningen bör vara initiativtagare för att införandet av PKMO ska lyckas och leda till en 
framgångsrik projektverksamhet. Ledningen bör se till att resurserna är tillräckliga och ge sitt 
stöd till implementeringen av PKMO. De bör motivera samtliga projektmedarbetarna till att se 
fördelarna med ett centraliserat och strukturerat arbete med kunskap och lärande mellan projekt. 
De positiva effekterna av PKMO kommer på längre sikt att leda till att skapa en 
konkurrenskraftig projektverksamhet. 
 
Några tydliga mål med PKMO är: 

 

 
 
Figur 12: Egen framtagning av Mål Med PKMO. 
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7.3  PKMO i projektverksamhet 
 
PKMO har som syfte att implementeras i projektverksamheten och därmed skapa ett nätverk i 
verksamheten som tillsammans erbjuder ny kunskap och lärande från tidigare projekt. Detta 
bidrar till stor del till att lösa problem i projekt. Ett samarbete mellan projekt kan bidra till att 
kompetens och projekttriangeln blir betydligt bättre i projektverksamhet. Ett samarbete med 
PKMO innebär att det kan bidra till att kompetenser tas tillvara för att skapa något som bidrar 
med värde till projekt. De kan även bidra till att verksamheten och PKMO som en opartisk enhet 
blir starkare tillsammans än om de hade varit ensamma.  
 
PKMO är flexibelt och kan anpassas till den specifika verksamheten utifrån dess behov och 
vilken grad av kunskap och lärande som behövs.  PKMO ska användas som ett nätverk mellan 
pågående projekt tillsammans med verksamhetsledningen. Anledningen är att bilda ett nätverk 
mellan pågående projekt för att dela och få kunskap från varandra. Detta skapar även en 
gemensam kunskapsbas, skapar förtroende för varandra och dra nytta av varandra. Detta bidrar 
även till lönsamhet och konkurrenskraft för verksamheten samt att på långsikt kan verksamheten 
hantera sina kunskaper på ett mer effektivt sätt. Burnes et al (2003) antog att lönsamhet på 
långsiktig period bör finnas för verksamheten genom att kunskap och lärande ska 
uppmärksammas från ledningen. Ett strukturerat PKMO för projekt möjliggör återanvändning av 
projektutvärderingar och dokument till framtida projekt. 

7.3.1 Ett projektkontor eller som ett komplement  
 
PKMO kan implementeras på två olika sätt, den ena är att införas som en opartisk enhet som 
projektkontor i verksamheten mellan ledning och projekt. För införandet innebär det att 
verksamheten inte tidigare har implementerat ett annat projektkontor och därmed är PKMO det 
första projektkontor som implementeras i verksamheten. PKMO ska i verksamheten arbeta med 
kunskap och lärande mellan projekt. Det andra sättet är att PKMO blir ett komplement till ett 
etablerat projektkontor. Funktionerna för PKMO och den etablerade projektkontoret bör 
samordnas, för att bilda ett fullständigt projektkontor som ansvarar för prioritering, 
resursfördelning och kunskap och lärande mellan projekt. En fördel med att använda PKMO som 
komplement till ett etablerat projektkontor i verksamheten är förbättring av 
kunskapsöverföringen mellan projekt. Genom olika metoder för överföring av kunskap generar 
kompetens i projekten därmed ökar effektivitet och bidrar till ett bättre projektresultat. 

7.3.2 Geografisk placering  
 
Verksamheter har oftast olika kontor som är belägna på olika geografiska områden därmed kan 
kunskapsöverföring försvåras. PKMO bör finnas på varje kontor (se bilaga 4) så att 
kunskapsöverföring kan ske, detta leder till att varje PKMO kan anpassas utifrån kontorets 
förutsättningar. PKMO kan därmed kommunicera med varandra oberoende på var kontoren 
befinner sig geografiskt. Alavi & Leidner (2001) menar att vid placering på olika områden ska 
arbeta för kunskapsspridning mellan olika kontor. PKMO kommer att arbeta med andra PKMO 
genom databas, mejl eller andra sätt så att kommunikationen arbetar aktivt. När projekt i ett 
annat område behöver kunskap som har likheter med andra projekt kan de med hjälp av PKMO 
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som även har som uppgift att kontrollera projekten i hela koncernen. PKMO ska arbeta aktivt 
med övriga PKMO så att kunskap och lärande lyfts fram och blir till användning. På så sätt kan 
varje kontor få tillgång till övriga PKMO:s kompetens. 
 

7.4  Dokumentation 
 
Anställda i PKMO kommer att samla in kunskap och erfarenhet från projektens tollgates, 
antingen genom aktivt deltagande eller genom mejl från samordnaren vid tollgaten. Vid den sista 
tollgaten där projektutvärdering sker kommer anställda från PKMO att medverka, detta för att 
utföra en opartisk projektutvärdering där material som PKMO framställt används. Kunskapen 
som framkommer vid projektutvärderingen kommer att sammanställas i en databas för att bli 
tillgänglig för de anställda i hela verksamheten som har nytta av den. Databasen ska även vara 
öppen för övriga PKMO inom verksamheten som är belägna på andra områden. Det är viktigt 
med en öppenhet så att medarbetare som söker kunskap får tillgång till den så att det inte blir ett 
hinder och onödiga tid i anspråk. Ichijo & Nonaka (2007) påvisar i sin artikel att dokumentation 
sker på ett isolerat sätt och därmed missar nödvändig kunskap som går förlorad för verksamheten 
och framför allt i projekt. 

7.5  Kunskapsöverföring och lärande spridning 
 
PKMO har som syfte att minska fel och misstag i projekt och bidra till ett bättre projektresultat 
genom att PKMO arbetar aktivt med att ta tillvara på kunskap från tidigare projekt och förmedla 
den till andra projekt. En metod för att lösa kunskap och lärande spridning inom verksamheten 
mellan projekt är en karta över verksamheten som visar var kunskapen befinner sig, Björkegren 
(1999) menar att det är en viktig faktor för verksamheten att kunskapen ska sprids och 
dokumenteras till framtida projekt. Detta kan effektivt göras med hjälp av PKMO genom att 
enheten ska arbeta fram vad verksamheten har för kunskap och även hur kunskap ska bli lärande 
i projekt samt till ledningen, Gupta & Govindarajan (2000) menade att detta leder till en mer 
effektiviserad kunskapsspridning. PKMO ska stödjas med IT-program som ska vara enkelt och 
smidigt för att det ska vara flexibelt att använda för alla i verksamheten. I början kan det ske 
genom att PKMO använder mejl och dokumenterar via word dokument som sedan 
vidareutvecklas till ett PKMO-system. Med detta menas ett program som går att använda online 
på internet för att få tillgång till kunskap och lärande oavsett var projektmedarbetarna befinner 
sig. Detta exponerar individen för fler nya idéer än att enbart kommunicera med den närmaste 
gruppen. 
 
PKMO skapar modeller för deltagande vilket underlättar för individen och projektprocessen 
genom att få tillgång till tidigare projektmodeller och metoder. Detta för att det ska bli en rutin 
hos dem och fördelen ska vara en effektivare och hanterbar kunskap och lärande som skapas 
mellan projekt. Detta bidrar även till fördelar för verksamheten genom minskade misstag och fel 
i nästkommande projekt. PKMO ger möjligheten att styra kunskap och lärande mellan projekt till 
önskvärda resultat och framförallt leverera till framtida projekt. Det ska fungera som en 
helhetsbild över dess kunskap och lärande mellan projekt. PKMO ska fungera för stöd, 
hjälpmedel och instrument till verksamheten att hantera kunskap och lärande mellan projekt. 
Kunskapsöverföringen som är en viktig faktor för PKMO bidrar till att PKMO ledaren ska arbeta 
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ständigt med att överföra kunskapen mellan projekt och sprida det lärande som skapas i projekt. 
Det handlar om att förflytta kunskapen så att det når till samtliga projekt i portföljen. 
Kunskapsöverföring är en process i PKMO där verksamheten påverkas av den kunskap som blir 
lärande bör stimuleras vidare i projektportföljen. Att utnyttja den kunskap genom att överföra 
mellan projekt bidrar till att projekt upprepar misstag.  
  

7.6  Påverkan 
 
I de moderna projektverksamheterna kan komplexitet förekomma där de behöver en fungerande 
struktur över kunskap och lärande mellan projekt som ska ligga i linje med verksamhetens mål, 
vision och strategi. PKMO påverkar verksamheten med ett antal styrnings mål så att de riktar 
mot rätt mål, vision och strategi. Projekt med tveksamhet bör undvikas från ledningen och 
behöver kompletteras med PKMO, där den bland annat arbetar med att undvika osäkerhet, 
tveksamhet och minska fel i projekt genom att tillföra kunskap från tidigare eller pågående 
projekt. Kunskap och lärande från PKMO bör styras till insatser som skapar nytta till projektet så 
att de riktar mot positivitet. Redan från första tollgates ska PKMO tillsammans med projektet 
arbeta fram och tillföra tidigare lärdomar och erfarenheter från tidigare projekt där de har upplevt 
tveksamhet och vilka åtgärder som har utförts i tidigare projekt. PKMO är ett projektkontor som 
samarbetar med ledning och projekt, där kommunikation är i centrum. Vilket bidrar till 
projektarbetet blir effektivare och säkerställer ett bättre resultat.  
 
Det är fördelaktigt att projekt i en portfölj vet om varandra då det ofta konkurrerar om samma 
resurser och kompetens. Därmed behövs det analyseras, planeras och följas upp prioriteringar 
om resurserna och kompetenserna. PKMO påverkar projektportföljen för att få tillgång till 
projektens nuläge, kunskap och vilka behov samt åtgärder. PKMO arbetar bland annat med att 
påverka och bilda en tydlig koppling till verksamhetens mål, vision och strategier, vilket driver 
verksamhetens projekt mot uppsatta mål. Nobeoka (1995) hänvisade till att projekten i 
verksamheten ska ha förmågan att leda och organisera kunskap och lärande mot verksamhetens 
mål för att kunna leverera kunskap till framtida projekt.  
 
En gemensam hantering av kunskap och lärande mellan projekt hanterar orsaker till att projekt 
misslyckas och minskar misstag i framtida projekt. I detta sammanhang utgör PKMO en viktig 
byggsten, syftet med att etablera PKMO är att skapa en bättre samordning av erfarenhet, kunskap 
och lärande i projekt till kommande projekt så att de standardiseras och följs upp på ett 
effektivare sätt. Detta gör bland annat att arbetsmetod och kvaliteten i projektarbete utvecklas. 
Med PKMO kan kunskap och lärande inom projekt samlas på område i verksamheten för att 
sprida och överföras till pågående eller framtida projekt. PKMO kan spela en viktig roll i 
utvecklingen av verksamhetens projektmognad. PKMO kräver ett långsiktigt arbete för att 
använda den i verksamheten och utveckla till ett mer omfattande beslutsstöd till både ledningen 
och projekt. När den är mer utvecklad kommer PKMO att bidra till att verksamheten blir 
konkurrenskraftig. 
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PKMO ska finnas både på projekt- och verksamhetsnivå, men i första hand i projektnivå därmed 
med ett långsiktig och god inverkan bör den finnas även i verksamhetsnivå så att kopplingen 
mellan ledningen och projekt blir tydligare. Den kommer att spela en specifik roll för projekt 
tillsammans med ledningen. PKMO ska ledas av erfaren projektledare med placering nära till 
ledningen och projekt, detta för att den opartiska enheten får en tyngd att kunna agera och ge 
stöd för samtliga pågående projekt. PKMO påverkar: 
 
 

 
 

Figur 13: Egen framtagning av PKMO påverkar. 
 

7.7  Engagemang och acceptans 
 
I ett tidigt stadium för implementering av PKMO bör hela verksamheten informeras om hur 
PKMO fungerar och vad den kommer att bidra med. Detta är av betydelse för att hela 
verksamheten ska vara förbered på den förändring, det innebär med en opartisk enhet som 
arbetar för en ökad kunskap och lärande mellan projekt. Förändringen innebär att medarbetarna 
bör vara öppna och ha en vilja att dela med sig av kunskap, vilket är en förutsättning för att 
PKMO ska kunna distribuera kunskapen vidare till andra projekt. Att dela med sig av kunskapen 
bör bli en naturlig del av arbetat och att medarbetarna förstår fördelarna med PKMO och ser att 
det på längre sikt leder till att verksamhetens kunskap och kompetens ökar. Bresnen et al (2003) 
påstår att stimulans bör finnas för kunskap och lärande i verksamheten och kreativitet för att 
hantera den kunskap som bildas mellan projekt.  
 
Beslutet om implementering bör stödjas av ledningen, detta för att PKMO ska få det stöd och 
stimulans som det krävs för en lyckad implementering. Om inte beslutet är genomtänkt för 
införandet av PKMO kan leda till ett svagt projektkontor som kan bli misslyckad, Packendorff 
(2003) påvisade även att misslyckande kan bero på oförnuftighet och obeslutsamhet hos 
beslutsfattarna. Som stöd i verksamheten kommer den utvecklas till det som var syftet från 
början. Initiativtagarna till implementeringen av PKMO bör medverka hela vägen till en fullt 
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fungerande enhet.  Engagemang bör finnas från ledningen för att driva PKMO och att den får 
stöd från projektdeltagarna vilket leder till acceptans från dem. Genom engagemang från 
ledningen och PKMO ledare kan långsiktigt arbete krävas som leder till konkurrenskraft för 
verksamheten. I stor sträckning kommer acceptans kräva arbete från ledningen när PKMO ska 
införas, vilket kan vara tidskrävande och behöver kompetens i form av kapital och personal.   
 

7.8  Tillvägagångssätt 
 
Grundläggande form för PKMO är en administrativ fysisk enhet för att planera, styra, samordna, 
dokumentera och följa upp den kunskap och lärande som bildas i projekt. Det finns inget 
egenvärde för PKMO utan ska vara stöd för projekt i strävan för att uppnå förutbestämda 
projektmål. PKMO ansvarar för:  
 
• Metoder och verktyg för kunskap och lärande 
• projektutvärderingar 
• träna och utbilda projektmedlemmar och ledningen 
• överföra kunskap och lärande mellan projekt 
• skapa nätverk 
• kommunikation mellan projekt och ledning. 
 
En förutsättning för en meningsfull etablering av PKMO är att verksamhetens ledning ska ge 
stöd och aktivt medverka vid införande, vilket skapar goda förutsättningar för projekt och 
verksamheten att styras mot positivitet. En fördel med införande av PKMO är att verksamheten 
inte behöver befinna sig i projektmognad för att PKMO arbetar redan i tidigt stadie med kunskap 
och lärande. Eftersom varje enskilt projekt frambringar kunskap och lärande, vilket blir 
oberoende om verksamheten arbetat länge i projektform. Men för att den ska ge effekt på lång 
sikt bör verksamheten planera med att arbeta i projektform under längre tidsperiod. Detta är en 
förutsättning som är en fördel med PKMO att oberoende kunna införa projektkontoret utan 
hänsyn till omgivningen, detta underlättar arbetet med införandet av PKMO. 
 
Tillvägagångssättet för PKMO är inte komplext, vilket gör att den är enkel att hantera och 
dessutom bidrar den till att PKMO kan börja arbete parallellt med projekt vid införande.   
 
Olika steg för tillvägagångssättet vilket får PKMO att fungera: 
 
1: Implementera PKMO mellan ledningen och projekt för stöd av verksamheten. Innan införande 
av projektkontor bör ledningen tillsammans med projektägare arbeta aktiv med vad PKMO leder 
till och acceptans bör finnas från projektmedlemmarna. PKMO ska i början arbeta i projektnivå.  
 
2: Om verksamheten redan har ett etablerat projektkontor kan PKMO implementeras som en 
delfunktion för förbättring av kunskap och lärande.  
 
3: Den ska arbeta som en opartisk enhet, så att inga konflikter förekommer mellan ledningen och 
projektmedlemmarna vid problem. 
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4: PKMO ska alltid vara bemannad och arbeta aktivt med projekt och övriga kontor geografisk. 
Detta leder till öka kunskapsspridning och att PKMO får mer syfte och värde. 
 
5: De anställda i PKMO ska delta i varje tollgates i varje projekt för att kunna emballera kunskap 
och föra vidare till andra vid rätt tillfälle från övriga projekt till framtiden. 
 
6: På ett systematisk och orienterat sätt tillhandhålla kunskap och lärande från projekt i PKMO 
för att enkelt föra vidare till andra projekt vid behov. Detta genom dokument, databas, mejl 
etcetera.  
 
7: Vid sista tollgate i projekt ska en projektutvärdering ske som sedan förs i PKMO där de 
anställda i PKMO arbetar fram olika förbättringar för framtida projekt. 
 
8: Kommunicera med andra PKMO i andra kontor för att dela med sig av kunskap och 
projektutvärdering. Genom att dela med sig ökar möjligheten hur PKMO bidrar till ökad 
kompetens oberoende var projektmedlemmarna befinner sig. 
 
9: Hitta var kunskap finns i verksamheten och i varje projekt, där PKMO arbetar med att dela 
och tillsätta kunskap där det behövs vid behov i varje tollgates och därmed vid förfrågan från 
projektmedlemmarna. 
 
10: PKMO ledare ska skapa projektmodeller och projektmetoder så att varje projekt får samma 
bild och förutsättningar som tillsammans med ledningen kan skapa rutiner. 
 
11: Engagemang och acceptans bör finnas från ledningen och projektmedlemmarna, så att 
PKMO får stöd och arbetar på en hög nivå. När PKMO blir mogen ska den arbeta i ledningsnivå. 
Med ledningsnivå innebär att ledningen ska involveras med att påverka deras arbete till att skapa 
ökat engagemang och som syfte till att PKMO skapar mervärde för varje projekt. 
 
12: PKMO ledare ska arbeta aktiv så att en fortsatt kunskap och lärande mellan projekt blir 
konkurrenskraft och minskar misstag i projekt samt emballerar kunskap för framtida projekt.  
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7.9 Resumé av slutsats 
 
Project Knowledge management Office (PKMO) är en dynamisk organisatorisk enhet som ska 
fungera som ett nav mellan ledning och projekt som verkar för ett strukturerat och 
återkommande arbete med kunskap och lärande mellan projekt. Syftet är att samla in och sprida 
kunskap till pågående och framtida projekt. Projektens tollgates är underlag för 
kunskapsöverföringen och vid projektens sista tollgates används projektutvärdering. Ledningen 
bör stödja och vara initiativtagare för implementeringen av PKMO och förse det med tillräckliga 
resurser för att det ska bli en stabil enhet i verksamheten.  
 
PKMO ska innehålla dokumentation från projekten och fungera som en kontaktpunkt, dit 
medarbetarna vänder sig för att få tillgång till samlad kunskap och erfarenheter från tidigare 
projekt. När verksamheter har kontor på olika områden sker utbyte av kunskap mellan dess olika 
PKMO. Ett införande av PKMO verkar för minskad osäkerhet och fel i projekt då kunskap från 
tidigare projekt används för att undvika att misstag upprepas. PKMO ser olika ut beroende på typ 
av verksamhet och implementeringen är en lång process som sker stegvis för att bli en effektiv 
enhet som samordnar kunskap och lärande mellan projekt. 
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8. Diskussion och rekommendationer 
 
 
I det åttonde kapitlet diskuteras betydelsen av PKMO i projektverksamheter och en framtida 
implementering. Vidare hur PKMO kan vidareutvecklas i ett längre perspektiv, detta för att 
anpassas till den specifika verksamhetens förutsättningar. Sist i kapitlet rekommenderas hur 
framtida användare ska gå till väga med hanteringen av PKMO. 
 

8.1  Implementering 
 
De flesta publicerade källor påvisar att projektkontorets införande är korrelerade med projektets 
resultat. Författarna till uppsatsen hävdar att PKMO enheten bör prioriteras av ledningen och bör 
presenteras vilken nytta den har samt vad den kan tillföra verksamheten och projekt. Nya 
tekniska områden i mogna projektverksamheter har förståelse för kunskap och lärande mellan 
projekt, men trots det kan ledningen motsäga införandet av projektkontor. Bakgrunden till detta 
kan vara höga kostnader, känsla för misslyckande, att det är tidskrävande och att ledningen 
kräver kortsiktiga effekter. Vid implementering av PKMO behöver den testas under en period 
med att dokumentera hur och vilka effekter samt nytta den ger den till ledningen, projekt och 
anställda. Eftersom författarna till uppsatsen inte implementerat eller testat PKMO i verkligheten 
kunde inte dokumentationer av införandet presenteras. Projektkontor har blivit alltmer vanlig 
men ännu inte tagit sin plats i projektverksamheter. 
 
Att skapa rutiner i projekt kan minska fel och misstag i framtida projekt vilket leder till minskade 
kostnader och minskad tidsåtgång för åtgärder. PKMO som presenteras i uppsatsen ska erbjuda 
ett aktivt och effektivt sätt för att lösa problem med kunskapshanteringen. Individer i de flesta 
projektverksamhet lär sig, men inte verksamheten eller projekten, kunskapen stannar hos 
enskilde individen. Därför behövs PKMO som arbetar bland annat med att bevara kunskapen 
som bildats i projekt och få den att stanna kvar i verksamheten. Ledaren för PKMO bör förstå 
skillnaden mellan kunskapsåterföring som sker efter avslutat projekt och kunskapsöverföring 
från ett projekt till ett annat. I dagens moderna industrisamhälle anses kunskap som makt och 
därmed behövs ledare i projektverksamhet belöna dem medarbetare som delar med sig av 
kunskap. Detta leder bland annat till minskad risk för misslyckande för PKMO och att projekt 
misslyckas. 
 

8.2  Vidare utveckling av PKMO 
 
PKMO är likt alla ny framtagna produkter eller tjänster inte fulländade från början utan behöver 
vidareutvecklas. En vidareutveckling av PKMO kan vara att den utökas med flera egenskaper 
och utvecklas till en mer central enhet för samordning och koordinering av projekten i 
verksamheten. Under implementeringen och det fortsatta införandet av PKMO bör synpunkter 
och idéer sparas för att senare bli underlag för hur PKMO kan vidareutvecklas. Då PKMO 
påverkar hela verksamheten bör synpunkter samlas från projektdeltagare, ledning och från de 
som arbetar i PKMO. Detta för att senare kunna vidareutveckla PKMO så att det ger fördelar för 
verksamheten och framförallt projekt. 
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Det är betydelsefullt att PKMO fungerar efter de uppställda och ledningens mål innan den utökas 
med flera uppgifter. För att följa upp hur PKMO fungerar bör en utvärdering ske för att se om 
det uppfyller den funktion som var tanken vid implementeringen. En vidareutveckling av dess 
grundfunktioner kan ske kontinuerligt allt eftersom synpunkterna kommer in. En 
vidareutveckling bör leda till ökad effektivitet och att PKMO anpassas till verksamhetens 
specifika efterfrågan. Verksamhetens efterfrågan får styra vilken riktning PKMO kommer att ta 
på längre sikt för att bli stabil och central enhet för spridning av kunskap och lärande för 
projekten i verksamheten. När PKMO har vidareutvecklats kommer det vara ett beslutsstöd för 
både ledning och projekten.  
 

8.3  Rekommendation 
 
Att utse en person som är ansvarig för PKMO enheten, denna bör tidigare arbetat flera år inom 
project management för att på ett flexibelt sätt kunna leda PKMO i verksamheten. Detta minskar 
risken för ett misslyckat PKMO då personen kan bidra med erfarenhet från tidigare projekt för 
att stödja PKMO omgivning. Den utsedda personen ska arbeta aktivt med att skapa förståelse för 
projektmedlemmarna och ledningen om vad PKMO syftar till och skapa engagemang för övriga i 
verksamheten. En viktig rekommendation för verksamheten vid beslut av implementering för 
PKMO är att projektkontoret inte ska ha egenvärde utan framför allt skapa värde för projekten 
och därigenom för ledningen. Verksamheten ska genomföra en undersökning av kunskap och 
lärande mellan projekt, det vill säga en intern benchmarking. Där jämförelse sker mellan hur 
verksamheten tidigare var och efter PKMO infördes, detta för att senare i framtiden kunna 
jämföra förändringar av vilka effekter PKMO har bidragit med för projekt och verksamheten.  
 
En viktig faktor som leder till ökad kunskap och lärande mellan projekt och även bidrar till ett 
effektivt PKMO är att projektmedlemmarna kommer till tals och på så sätt påverkas 
kunskapsspridning genom hela verksamheten. När projektmedlemmarna känner sig trygga och 
säkra med PKMO kan de bidra på individnivå med trygghet för att stödja andra 
projektmedlemmarna. Det är betydande att en extern benchmarking utförs parallellt med 
införande av PKMO för skapa nya idéer för den enskilda verksamheten och att skapa en bild 
över andra verksamheters arbete med kunskap och lärande mellan projekt. På så sätt kan 
verksamheten förbättra sin situation till en högre nivå av funktionalitet och kvalité av PKMO 
vilken kan förbättras, vilket i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft.  
 
Organisatoriska kunskaper och lärande kan med långsiktiga effekter uppmärksammas med syfte 
till att värdera kunskapernas hanterbarhet för att säkerställa att verksamheten tillsammans med 
PKMO mellan projekt och ledningen arbetar med ett långsiktigt arbete. Aktörer lär sig vilket är 
viktigt för verksamheten, där olika kunskaper krävs för arbetet med kunskap och lärande. Vilket 
bör beaktas för att planera och skapa goda förutsättningar för ett organisatoriskt lärande.  
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9. Epilog 
 
 
I det sista kapitlet i uppsatsen reflekterar författarna till uppsatsen om uppsatsens ämne och dess 
betydelse. Vidare presenteras några förslag på vilka studier som kan utföras som en fortsättning 
på denna uppsats. 
 
 

9.1  Reflektion 
 
Projekt har blivit en alltmer vanlig arbetsform och som ett nästa steg i utvecklingen har 
författarna till uppsatsen sett ett behov av att arbete med kunskap och lärande mellan projekt. 
Uppsatsen ska belysa betydelsen av att fokusera på kunskap och lärande i dagens 
kunskapsintensiva verksamheter. Det har varit en utmaning att ta fram ett projektkontor till 
medelstora projektverksamheter, ett projektkontor som i nästa steg kan implementeras i 
verkligheten. Genom intervjuer inom projektverksamheter har författarna till uppsatsen fått en 
inblick i verksamheternas verklighet och utmaningar. Uppsatsen ska bidra till att tillgodose 
behovet av ett strukturerat arbetssätt för att få projektverksamheter att få nytta av kunskapen i 
pågående och avslutade projekt. Juran (1989) tar upp en tanke “De som inte kan minnas det 
förflutna är dömda att upprepa det”. Denna observation passar till uppsatsen, betydelsen av att ta 
nytta av det som gjorts tidigare. 
 

9.2  Fortsatta studier 
 
En fortsatt studie till denna uppsats handlar om implementering och förbättringar av PKMO när 
den införs i en projektverksamhet som är villig att bidra till förbättringar för PKMO. Författarna 
till en ny studie kan fortsätta med denna uppsats och bidra till att få projektverksamheter förstå 
syftet med PKMO. PKMO behöver implementeras i en projektverksamhet där studier bör göras 
om vilka effekter det ger till projekt och verksamhet samt individer. En studie om 
implementering av PKMO syftar till att förstå hur PKMO fungerar i verkligheten och därmed 
vilka effekter den ger till verksamheten. 
 
Vidare kan en studie av hur PKMO ska förbättras presenteras i samband från denna uppsats där 
PKMO först presenteras och implementeringen som generar till nya fortsatta studier. Det är 
betydelsefullt att aktivt arbeta med förbättringar av PKMO som bidrar till att skapa mer 
förståelse för projektverksamheter om vilket syfte Project Knowledge Management Office har. 
En annan studie kan vara att jämföra olika projektkontor med PKMO och olika metoder och 
processer i syfte med vilka fördelar och nackdelar PKMO har jämfört med andra projektkontor, 
metoder eller processer för kunskap och lärande mellan projekt.  
 
Ett nytt perspektiv för PKMO är att marknadsföra det så det blir synligt på marknaden. En studie 
som marknadsför PKMO kan omfatta vad produkten eller tjänsten erbjuder samt vilka 
målgrupper av kunder som PKMO kommer rikta sig till. Att marknadsföra PKMO kan även 
handla om att identifiera kundernas behov som svarar mot vilka utmaningar och om möjligt 
skapa kundvärde samt att positionera den på marknaden. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1 –  Intervjuguide till respondenterna. 
 
Frågelista som skickats till respondenterna i förväg: 
 
• Hur vill ni beskriva begreppen kunskapen och lärande? 
 
• Idag ses kunskap och lärande i verksamheter som en nyckelfaktor, vilka effekter anser ni att 

det ger för projekt och organisation? 
 
• Vilken information och kunskap överför du själv till andra? 
 
• Hur är inställningen i er verksamhet till att dela med sig av kunskap? 
 
• Vilka hinder finns för kunskaps och lärande spridning? 
 
• Hur ser ni på kunskap och lärande i och mellan projekt? 
 
• Hur ska kunskap och lärande mellan projekt följas upp för att ta tillvara på kunskapen? 
 
• Hur utvärderas era projekt idag? Vem/vilka utvärderar? 
 
• Finns det någon ansvarig som ser till att materialet från projektutvärdering används i andra 

projekt? 
 
• Var finns erfarenheten dokumenterad och är den tillgänglig? Hur ser ni på det? 
 
• Om två projekt arbetar parallellt finns det något utbyte, kommunikation av erfarenheter och 

kunskaper mellan projekten som de kan ha nytta av? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 – Intervjuguide som användes av författarna till 
uppsatsen. 
 
Underlag till intervjutillfället: 
 
• Hur ser du personligen på kunskap och lärande i verksamheter? 
 
• Tänk tanken att du är ansvarig för en projektverksamhet med 100 anställda – hur skulle du 

strukturera kunskap och lärande mellan projekten? 
 
• Om du fick möjlighet att införa en funktion för att emballera kunskap och lärande hur skulle 

ni beskriva funktionen? 
 
• Hur kan erfarenhet och lärdomar från tidigare projekt bli till nytta i framtida projekt? 
 
• Kan ett projektkontor inriktat mot kunskap och lärande mellan projekt hjälpa verksamheten 

långsiktigt? 
 
• Hur angeläget är det för projektverksamheter att arbeta med kunskap och lärande och 

varför? 
 
• Hur leder satsningar inom kunskap och lärande mellan projekt till ökad konkurrenskraft för 

verksamheten? 
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Bilaga 3: Vägen till analys 
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Bilaga 4: Egen framtagning av PKMO i olika områden. 
 
 

 
 
 


