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Förord 
 
Detta kandidatexamensarbete skrevs våren 2011 av Johanna Ruda och Louise 
Strandänger, tredjeårsstudenter vid Civilingenjörsprogrammet inom Maskinteknik, 
Kungliga Tekniska Högskolan. Ämnet för kandidatexamensarbetet var Knowledge 
Managment och frågeställningen arbetades fram med detta ämne som utgångspunkt. 
 
Vi vill tacka vår handledare Fabian Levihn för hans hjälp med att skriva detta 
kandidatarbete. Vi vill även tacka respondenterna som delat med sig av sin syn på 
kunskapsöverföring mellan projektledare samt respektive företags metoder för denna 
överföring. 
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Sammanfattning 
 
Projekt är en etablerad arbetsform på bland annat kunskapsföretag inom många olika 
affärsområden. Ett projekt har ett mål, en budget, en given tidsram och ger en möjlighet 
att tillfälligt samla expertkompetens från många olika områden. Projektledaren har en 
stor roll inom projektet och ansvarar för upplägget av arbetet och resultatet.  För att 
kunna analysera och bedöma projektets kvalitet är således projektledarens kompetens av 
stort värde. 

Projektledare kan lära av varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Det är 
viktigt att behålla kunskap inom organisationen då kunskapsföretag är beroende av 
kunniga anställda och företagets affärsidé bygger på att sälja kunskap. 
Denna uppsats redovisar hur överföring av kunskap och erfarenheter sker mellan 
projektledare. Den kunskap som behandlas är tyst kunskap och empirisk kunskap, det 
vill säga erfarenheter, men inte explicit kunskap. Behovet av denna förmedling samt 
lämplig metod utreds genom intervjuer och litteraturstudie. De intervjuade 
projektledarna anser att det är viktigt att överföra kunskap och erfarenheter samt att 
projektledare kan utbilda varandra genom denna förmedling. Respondenternas åsikter 
stöds av teorin som presenteras i uppsatsen. 

De metoder som används på de undersökta företagen är databaser, mentorskap och 
nätverk. Databaser är lämpliga för explicit kunskap, men inte för tyst och empirisk då 
dessa är svårare att dokumentera. Databaser kan användas som ett komplement till 
andra metoder för kunskapsöverföring som mentorskap eller nätverk. Mentorskapet är 
givande både för mentorn och adepten, men samtidigt är det bara dessa två som direkt 
kan dra nytta av utbytet. Det kan därför vara lämpligt med ett nätverk då fler kan ta del 
av kunskapen och diskutera problem och frågeställningar. 
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Transfer of knowledge and experiences between project managers 
 
Abstract 
 
How does transfer of tacit knowledge and experiences take place between project 
managers? 
 
Project as a work form are established among knowledge-based companies in many 
different business areas. A project has a goal, a budget, a given timeframe, and provides 
an opportunity to temporarily bring expertise from many different areas together. The 
project manager has an important role in the project and is responsible for planning the 
work and the project’s results. In order to analyze and assess the quality of the project, 
the project manager's knowledge is therefore of great value. 

Project managers can learn from each other by exchanging knowledge and experiences. 
It is important to retain knowledge within the organization as knowledge-based 
companies rely on competent workers since their business idea is to sell knowledge. 
This essay shows how effective transfer of knowledge and experiences take place 
between project managers. The need for this exchange and the appropriate method are 
investigated through interviews and a literature review. The interviewed project 
managers believe it’s important to transfer knowledge and experience, and that project 
managers can educate each other this way. Their views are supported by theory 
presented in this essay. 
The methods that the surveyed companies use are databases, mentorship and networks. 
Databases are suitable for explicit knowledge, but not for tacit and empirical as they are 
more difficult to express in writing. Databases can be used as a complement to other 
methods of knowledge transfer as mentorship or networking. Mentorship is rewarding 
for both mentor and pupil, but it's just these two that directly can benefit from this 
exchange. It may therefore be useful with networking where more project managers can 
share knowledge and discuss problems and issues. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
En av de få tillgångar som kan ges bort men ändå behållas är kunskap. På senare tid 
träder kunskapsföretag fram med en allt större roll i form av olika konsult- eller 
utbildningsföretag. Ett kunskapsföretag skiljer sig från ett traditionellt serviceföretag 
som utför en service genom att avlasta kunden. Om ett företag anlitar ett 
kunskapsföretag blir konsultens roll att utveckla, förändra och nyskapa. Arbetsuppgiften 
handlar mer om att optimera eller förändra en process i samspel med kunden än att 
endast utföra uppgiften. För att ett kunskapsföretag ska vara långsiktigt 
konkurrenskraftigt måste medarbetarna vara kompetenta och uppdaterade inom deras 
arbetsområde.1 

Kunskapsspridning är viktigt då det återspeglas i företagets konkurrenskraft. ”Att 
tillsammans reflektera och lära av situationer ökar medarbetarnas professionalism och 
förstärker företagets metoder”.2 
Idag arbetar många företag i projektform. Ett projekt är något som utförs inom en 
förutbestämd tid och under givna ekonomiska förutsättningar. För ett företag kan det 
vara lättare att starta upp ett projekt än att bygga upp en ny avdelning. När det finns ett 
behov av att olika delar av företaget samarbetar kan det vara lämpligt att använda sig av 
en projektorganisation.3 Genom detta arbetssätt kan bland annat expertkompetenser 
inom varje område utnyttjas. Företaget kan även ta in en extern konsult för att 
genomföra projektet. 

Det har forskats om överföring av kunskap samt inlärning men de studier som tagits del 
av för denna uppsats har inte belyst kunskapsöverföring mellan projektledare. Därför 
genomförs en studie inom detta ämne. Det är även viktigt att behålla kunskap inom 
företaget så att den inte går förlorad då en medarbetare slutar. Genom att medarbetarna 
indirekt utbildar varandra genom kunskapsöverföring kan företaget undvika detta.4 
Målet med denna uppsats är att redogöra för om och hur projektledare ska överföra tyst 
kunskap och erfarenheter av projektarbete samt lyfta fram en lämplig metod för detta. 

                                                
1 Hansson, Jörgen, Kahn, Anna, Nicou, Monica och Wästfelt, Lena. De nya kunskaparna, Att leda och 
leva med kunskap som konkurrensmedel. Uppl. 2:1, Stockholm, Liber ekonomi, 1999. 
2 Ibid s.70. 
3 Tonnquist, Bo. Projektledning. Uppl. 3:2, Stockholm, Bonnier Utbildning, 2010. 
4 Hansson, Jörgen, Kahn, Anna, Nicou, Monica och Wästfelt, Lena. De nya kunskaparna, Att leda och 
leva med kunskap som konkurrensmedel. Uppl. 2:1, Stockholm, Liber ekonomi, 1999. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att redovisa ett arbetssätt för hur projektledare ska kunna 
överföra tyst kunskap och erfarenheter till andra projektledare. Det som skall 
undersökas är om det finns ett behov av att förmedla denna form av kunskap för att 
projekten ska uppnå bättre resultat eller för att projektledare ska kunna lära sig av 
varandra. 
Frågeställningen är: 

• Hur sker överföring av tyst kunskap och erfarenheter mellan projektledare? 

Målet är att företag ska kunna använda denna studie för att överföringen ska vara till 
nytta för företaget och individen. 
 
1.3 Avgränsningar 
Fokus i denna uppsats ligger på projektledarens roll i ett konsultföretag och behandlar 
överlämningen av erfarenheter och tyst kunskap. Med erfarenheter avses lärdomar från 
framgångar och misstag som begåtts under projektet. Det innefattar även hur det är att 
arbeta i en projektgrupp och hur arbetet struktureras inom gruppen. Uppsatsen kommer 
inte behandla överföringen av explicit kunskap mellan projektledare, då det finns många 
studier inom det området. Studien är baserad på intervjuer med projektledare inom stora 
konsultföretag i Stockholmsregionen. Projektledarna som intervjuats har flera års 
erfarenhet av projektledning och var aktiva inom projekt vid tiden för intervjun. 



9 
 

2. Metod 
 
2.1 Arbetsgång 
En litteraturstudie utfördes för att få inblick i ämnet. Därefter valdes några projektledare 
ut och kontaktades för en intervju. Detta för att det inte finns många undersökningar 
inom ämnet kunskapsöverföring på individnivå för just projektledare. Under tiden 
intervjuerna utfördes söktes mer information inom ämnet samt om olika delfrågor som 
uppkom under dessa intervjusamtal. 
 
2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien ska ge en insyn i ämnet samt definiera olika begrepp och teorier som 
undersöks med hjälp av intervjuerna. Denna förstudie ligger även till grund för hur 
intervjufrågorna utformades. Informationen är hämtad från KTH biblioteket, 
Stockholms universitetsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek samt artiklar från 
vetenskapliga databaser, Inspec och Science Direct. 
 
2.3 Empiri 
Då syftet är att undersöka hur överlämning av kunskap och erfarenheter mellan 
projektledare fungerar, är det viktigt att välja respondenter som har erfarenhet av att 
arbeta inom projekt. Kontakt upprättades med två stora konsultföretag eftersom att de 
ofta använder sig av projekt som arbetsform. Därmed är konsulter lämpliga 
respondenter då de har erfarenhet från projektarbete. Målet var att intervjua tre till sex 
personer för att ge en bredare bild än vad en fallstudie med endast en person skulle ge. 
Intervjuerna var semistrukturerade, d.v.s. att samma frågor med öppna svarsmöjligheter 
ställdes till alla respondenter. Detta för att projektledarna skulle ges samma möjlighet 
att ge sin syn på ämnet. Det var inte endast frågeställningen som behandlades under 
dessa intervjuer, även frågor kring ämnet diskuterades för att ge en helhetsbild. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats och intervjutiden 
varade ungefär en timme. Under intervjuerna antecknades respondenternas svar och 
respondenterna fick senare ta del av det bearbetade materialet för att kunna delge 
synpunkter, utveckla och förklara resonemang. Respondenterna fick vara anonyma för 
att kunna tala fritt om respektive företag och metoder för kunskapsöverföring inom 
organisationen. 
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3. Litteraturöversikt 
 
3.1 Projekt 
Ett projekt är en tillfällig organisation där arbetet kan beskrivas som en process indelad i 
olika faser; förstudie, planering, genomförande och avslut. Det finns alltid ett specifikt 
mål även om det inte är definierat från början och arbetet utförs under en förutbestämd 
tidsperiod och budget. Arbetet skall fördelas och föras i den riktning som innebär att 
slutpunkten uppnås så effektivt som möjligt.5 
 
3.2 Projektledarrollen 
Projektledaren innehar kunskapsorganisationens mest essentiella roll; att styra projektet 
och fördela uppgifter. Det är viktigt att ledaren kan skapa och kommunicera en tydlig 
bild av målet samt att den har den analytiska förmågan att utreda olika valmöjligheter. 
Dessutom ska projektledaren ge kreativt självstyre till sina gruppmedlemmar, vilket 
medför att ledaren måste besitta den kunskap som krävs för att kunna granska och 
värdera resultatet.6  

Projektledaren kan ses som utformaren av projektet som ser till att arbetet rör sig i rätt 
riktning.7 

 
3.3 Olika typer av kunskap 
Kunskap kan delas in i tre kategorier; explicit, tyst och empirisk. Explicit kunskap kan 
uttryckas i ord eller visuellt och mottagaren kan lätt ta till sig denna kunskap. Den kan 
sammanställas i form av ritningar, dokument eller beskrivas med bilder.8 
Tyst kunskap är svårare att redogöra för med ord eller i form av bilder. Det kan handla 
om att veta vilket beslut som skall fattas eller hur en uppgift ska utföras som kan vara 
svår att beskriva. Det är ofta tyst kunskap som ligger till grund för de beslut som tas i 
många situationer. Gruppdiskussioner, problemlösning och beslutsfattande måste 
grundas på känslomässiga och intuitiva aspekter men även relevant data, information 
och explicit kunskap från deltagarna.9  
Genom att delta i en process där explicit kunskap lärs ut kan mottagaren efter hand 
börja följa egna regler och instinkter. Den explicita kunskapen har omvandlats till en 
tyst kunskap hos mottagaren och slutligen kan mottagaren återskapa den kompetens 
som sändaren av kunskapen besitter. 10 

                                                
5 Tonnquist, Bo. Projektledning. Uppl. 3:2, Stockholm, Bonnier Utbildning, 2010. 
6 Sveiby, Karl-Erik. Kunskapsflödet: Organisationens immateriella tillgångar. Svenska Dagbladets förlag 
AB, Borgå, 1995. 
7 Senge, Peter M. The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, 
New York City, ISBN 978-0-385-51725-6, 2006. 
8 Bennet, David and Bennet, Alex. Engaging Tacit Knowledge in Support of Organizational Learing. 
Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 38, No. 1 (2008): 72-94. 
9 Ibid. 
10 Sveiby, Karl-Erik. Kunskapsflödet: Organisationens immateriella tillgångar. Svenska Dagbladets 
förlag AB, Borgå, 1995. 



11 
 

Empirisk kunskap är en form av erfarenhetskunskap vilket gör den unik och svår att 
jämföra. En person som upplevt något speciellt kan berätta om händelsen men aldrig 
vara säker på att lyssnaren verkligen förstår betydelsen av det inträffade för personen.11 

Erfarenhet innefattar ett personligt moment. Kunskap om en plats kan inhämtas i en bok 
men den fulla upplevelsen består av så mycket mer, som en fysisk närvaro vilket är 
svårare att beskriva. En människa kan läsa om en känsla men först när känslan upplevts 
har denna en verklig erfarenhet av känslan.12 
 
3.4 Inlärning 
Det finns flera olika inlärningsprocesser som beskriver hur människan lär sig något nytt. 
Modellinlärning är en process i fyra steg som utvecklades av psykologen Albert 
Bandura.13 
Steg ett i processen är uppmärksamhet; personen som ska lära sig något måste 
uppmärksamma ett beteende. Steg två är att lagra den nya informationen i ett minne så 
att den kan återkallas när det behövs. Reproduktion är steg tre och beskriver hur 
personen kan återskapa beteendet. Det sista och fjärde steget är motivation, personen 
måste vara motiverad till att återskapa beteendet och känna att den vinner något på att 
göra likadant i en liknande situation.14 
 
3.5 Kunskapsöverföring och lagring 
Kunskapsöverföring är en process som innebär att kunskap hos en sändare överförs till 
en mottagare.  Kontentan i kunskapsöverföringen är att identifiera med vem utbytet ska 
ske (inblandade aktörer), vad som ska överföras (innehåll och sammanhang av kunskap) 
och hur den bäst kan överföras (mekanismer). Det finns två aktörer inblandade i denna 
process; källan till kunskapen, även kallad sändare, och användaren, även kallad 
mottagaren. Båda dessa kan ta initiativ till att inleda processen genom att söka eller 
lagra kunskap för senare användning.15 

Om inte kunskap lagras för framtida användande eller den sparas men inte används 
slösar organisationen med sina resurser. Både kunskapslagring och kunskapsöverföring 
är viktiga faktorer för att processen ska fungera tillfredställande och ge ett värde för 
organisationen och medarbetarna. Detta kan vara ett dilemma då kunskapslagring är 
värdeskapande för framtiden men kostsamt med tanke på företagets infrastruktur.16 
Relationen mellan kunskapsöverföring och lagring kan förklaras med en metafor i form 
av ett badkar som illustrerar sammanhanget mellan förrådet och flödet av kunskap.17  

                                                
11 Liedman, Sven-Erik. Ett oändligt äventyr, Om människans kunskaper. Albert Bonniers förlag, 
Stockholm, 2001. 
12 Ibid. 
13 Bandura, Albert. Principles of behavior modification. Holt, Rinehart & Winston, New York, 1969.  
hänvisning av Passer, Michael, Smith, Ronald, Holt, Nigel, Bremner, Andy, Sutherland, Ed and Vliek, 
Michael. Psychology, The Science of Mind and Behavior. McGraw-Hill Education, ISBN-13 978-0-07-
711836-5, 2009. 
14 Ibid. 
15 Jasimuddin, Sajjad M. och Zhang, Zoupeng. Transferring Stored Knowledge and Storing Transferred 
Knowledge. Information Systems Managment, Vol. 28, No.1 (2011): 84-94. 
16 Ibid. 
17 Dierickx, Ingemar and Cool, Karel. Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive 
Advantage. Management Science, Vol. 35, No. 12 (1989): 1504-151. 
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Mängden vatten i badkaret indikeras av vattennivån som i sin tur beror på tillförseln 
från kranen och utsläppet vid en läcka. Vattenmängden representerar förrådet av 
kunskap, tillförseln av vatten är lagringen av ny kunskap och läckan är användandet av 
den lagrade kunskapen. Metaforen ”badkaret” belyser att tillförseln kan regleras men 
läckan är svårare att påverka. Flödet måste vara konstant för att lagernivån på 
kunskapen ska bibehållas.18 
Då tyst kunskap är svår att kodifiera kan denna form av kunskap överföras muntligt.  
Denna kunskap finns i individerna och nätverk av olika individer kan vara ett kraftfullt 
medium av lagring och återförandet av kunskap inom en organisation.19 Vid all form av 
kunskapsöverföring kan direktkommunikation mellan två personer vara startpunkten för 
att därefter följas av någon form av lagring. Explicit kunskap är lättare att skriva ner och 
kan lagras på till exempel internet, intranät, e-mail, videouppspelningar, 
videokonferenser eller elektroniska anslagstavlor.20 
 
Medarbetarna i en arbetskultur som integrerar handling och reflektion kommer fram till 
bättre beslut. De är också bättre mentalt förberedda för nya uppgifter, eftersom de har 
lärt sig av tidigare erfarenheter. Reflektion kan integreras i arbetet genom till exempel 
användning av protokoll eller checklistor.21 Detta är en form av styrt system, en bestämd 
metod för något som ska användas inom företaget. 

Den amerikanska armén har utvecklat ett protokoll benämnt AAR – ”After Actions 
Review” som innefattar tre punkter; vad hände, vilka förväntningar fanns och vilka 
lärdomar erhölls. För att implementera detta tänkande krävs att ledarna på alla nivåer 
förstår syftet med djuplärande och att tid för reflektion är viktigt i arbetet.22 

3.6 Kunskapsöverföring inom ett kunskapsföretag 
På ett kunskapsföretag samspelar konsulterna med kunden för att utveckla, förändra och 
skapa nya arbetsmetoder hos kunden. Det viktiga är att överföra information till kunden 
och tillsammans omvandla denna information till kunskap som kommer kunden till 
godo, även när kunskapsföretagets konsulter drar sig tillbaka. Medarbetarna på 
kunskapsförtaget skapar alltså ett värde i samarbete med kunden i en kreativ process. 
Det finns en risk att kunskap går förlorad ur företaget om en medarbetare slutar och inte 
har överfört sin kunskap till sina kollegor.23 

Den viktigaste kunskapen uppstår i samverkan mellan medarbetarna. Att tillsammans 
lära sig av och reflektera kring uppkomna situationer ökar medarbetarnas 
professionalism. Kunskapsspridning internt är en viktig faktor för kunskapsföretagets 
konkurrenskraft då företaget säljer kunskapen de anställda har införskaffat.24 
                                                
18 Dierickx, Ingemar and Cool, Karel. Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive 
Advantage. Management Science, Vol. 35, No. 12 (1989): 1504-151. 
19 Olivera, Fernando. Memory Systems in organizations: an Empirical Investigation of Mechanisms for 
Knowledge Collection, Storage and Access. Journal of Management Studies, Vol. 37, No. 6 (2000): 811-
832. 
20 Huber, George P. Organizational Learning: The contributing process and the literatures. Organization 
Science, Vol. 2, No. 1 (1991): 88-115. 
21 Senge, Peter M. The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization.. Doubleday, 
New York City, ISBN 978-0-385-51725-6, 2006. 
22 Ibid. 
23 Hansson, Jörgen, Kahn, Anna, Nicou, Monica och Wästfelt, Lena. De nya kunskaparna, Att leda och 
leva med kunskap som konkurrensmedel. Uppl. 2:1, Stockholm, Liber ekonomi, 1999. 
24 Ibid. 
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3.7 Mentorskap 
Mentorskapet omfattar två personer; mentor och adept. Mentorns uppdrag är att dela 
med sig av sin kunskap så att adepten kan lära sig av mentorns misstag och framgångar. 
När en projektledare slutar kan mentorskap vara ett lämpligt sätt att överföra kunskap 
till övriga projektledare för att denna inte ska gå förlorad.25 
I mentorskapet ingår den organisatoriska socialisationen, vilket syftar till den process i 
vilken en medarbetare lär sig att anpassa sig till en organisations kultur.26 
Både adepten och mentorn kan dra nytta av mentorskapet. Adepten lär sig om 
organisationen och arbetskulturen samt att denne känner sig inkluderad i verksamheten. 
Det innebär också ofta en ökad självsäkerhet hos adepten och en bekräftelse på att 
adepten utvecklas i rätt riktning. Mentorn kan i sin tur få en ökad uppfattning av 
inflytande och känner att det finns möjlighet att påverka organisationen.27 
 
3.8 Nätverk 
Ett nätverk är en struktur av relativt självständiga enheter som samarbetar. När 
enheterna i ett nätverk kommunicerar med varandra sprids information. Denna 
kommunikation gör det också möjligt att ge feedback på lösningar. Genom detta får 
enheterna tillgång till information om till exempel hur en viss tillämpning fungerat för 
andra. Innovationer kan också spridas i nätverket och fler kan vara med att utveckla och 
utvärdera en ny idé.28 

Nätverk kan vara en strategi för utveckling av kompetens eller metoder för lärande inom 
organisationer, regioner eller för personer. Deltagarna sätter upp gemensamma mål för 
samarbetet och alla bör medverka i processen. Arbetet i nätverket bör ske på frivillig 
basis och deltagarna måste själva inse nyttan av att delta. För att nå önskvärt utfall av 
arbetet i nätverket krävs tid.  Deltagarna måste lära känna varandra och utarbeta 
spelregler för samarbetet.29  

Nätverksmedlemmarna kan använda regelbundna möten för att utbyta information eller 
endast kontakta varandra vid behov. Regler kan också sättas upp för öppenhet inåt i 
gruppen och sekretess utåt. Det kan vara fördelaktigt att tidigt diskutera förväntningar 
och mål med samarbetet. Deltagarna bör uppleva att alla kan dela med sig av kunskap 
och att samarbetet är givande för alla deltagare.30 

                                                
25 Tonnquist, Bo. Projektledning. Uppl. 3:2, Stockholm, Bonnier Utbildning, 2010. 
26 Organizational Socialization. http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-
socialization.html (hämtad 2011-04-04 kl.14.00). 
27 Kram, Kathy E. Phases of the Mentor Relationship. The Academy of Management Journal, Vol. 26, No. 
4 (Dec., 1983): 608-625. 
28 Lind, Martin. Det svårgripbara nätverket, En sociologisk studie av företagare i nätverk. Diss, Örebro 
universitet. Universitetsbiblioteket, Örebro, 2002. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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4. Empiri 
 
4.1 Presentation av respondenterna 
Detta är en sammanfattning av intervjuer med sex konsulter som arbetar med 
projektledning. Intervjufrågorna är bifogade i Bilaga 1. Respondenterna valde att vara 
anonyma för att kunna tala fritt om konsultföretaget, kundföretaget och sina 
erfarenheter. De fiktiva namnen på projektledarna är angivna i bokstavsordning samt 
representerar deras genus. 
Gemensamt för dessa projektledare är att de har flera års erfarenhet av projektledning 
samt att de arbetar vid stora konsultföretag och således har andra projektledare som 
kollegor. Vid tiden för intervjuerna var samtliga projektledare aktiva i minst ett projekt. 

Projektledare Adam, Beatrice, Carin och Denise kommer från samma konsultbolag 
verksamt inom IT med ca 3000 anställda i Sverige. Projektledare Edward och Filip 
kommer från ett ekonomikonsultföretag med ca 3700 anställda i Sverige. 
Projektledare Adam är förvaltningsledare av en applikation åt en statlig myndighet. Han 
har arbetat som projektledare i ca 25-30 projekt och har då haft rollen som övergripande 
projektledare och delprojektledare. Tidslängden på projekten har varierat. 

Projektledare Beatrice är ställföreträdande projektledare samt testansvarig för en del av 
projektprodukten Hon har varit delaktig i tre stora och ett flertal mindre projekt under 
tre år som anställd på konsultföretaget. 
Projektledare Carin är administrativ projektledare samt delprojektledare sedan tre år 
tillbaka och arbetar med en implementering av ett datasystem. Carin har en 
projektgrupp på åtta personer och detta är hennes första uppdrag som projektledare. 

Projektledare Denise är konsultchef för ca tio projektledare. För närvarande är Denise 
projektledare för ett tvåårigt IT-projekt. Hon har arbetat med projektledning i tolv år och 
har under den tiden deltagit i ca 15 projekt som delprojektledare, projektledare och 
programledare. 

Projektledare Edward är Senior Manager och arbetar med stöd till revisionsteam. Han är 
delaktig i flera projekt som löper parallellt. Just nu ansvarar han för fem personer i ett 
större rådgivningsprojekt. 
Projektledare Filip är som Edward Senior Manager och är även inblandad i många 
projekt som projektledare och projektmedlem, Han har en del av ansvaret för 
organisationen. Sammanlagt har Filip erfarenhet från ca 150 projekt, varav ca tio korta 
och två långa per år. 



15 
 

4.2 Kunskapsöverföring mellan projektledare 
Gemensamt för de intervjuade projektledarna är att de främst har erfarenhet av muntlig 
och informell kunskapsförmedling. Det finns inte något styrt system för 
kunskapsförmedling mellan projektledare på något av de undersökta företagen. Adam, 
Beatrice och Carin använder sig av en metod för att lära av varandra tillsammans i 
teamet. Respektive projektgrupp har en gemensam reflektion i slutet av varje projekt 
eller när projektet gått igenom en viss fas. Reflektionen skickas därefter till alla i 
projektgruppen men ingen utomstående får tillgång till informationen. 
Beatrice berättar att det anordnas träffar för olika grupper inom organisationen. Inom 
dessa grupper kan deltagarna ställa frågor till varandra och vissa har interna hemsidor 
där material lagras för återanvändning. Att ta del av tidigare beprövade metoder istället 
för att bygga upp nya uppmuntras av ledningen. Beatrice påpekar att det finns forum 
även för projektledare men hon upplever att de inte är lika aktiva som andra grupper. 
Kunskapsutbytet på forumet handlar mer om exakta detaljkunskaper om problem i 
datasystemet än om erfarenheter och lärdomar i övrigt från ett projekt. 

Mentorskap uppmuntras inom organisationen hos Beatrice. Ofta får den anställda leta 
upp en mentor själv och detta underlättas genom att potentiella mentorer kan anmäla 
intresse. Ibland ordnas mentorprogram och träffar där olika frågor diskuteras. Genom 
dessa mentorer kan karriärsutveckling, problem och alternativ på lösningar diskuteras. 
Beatrice tycker att det är en del av konsultyrket att ha ett stort kontaktnät och detta kan 
främjas genom kontakt med en mentor. Ett problem kan vara att mentorn eller adepten 
inte kommer på lämpliga ämnen att diskutera. För att undvika problemet skulle en 
samling samtalsämnen vara till hjälp enligt Beatrice. En gång om året hålls även en 
systemkonferens där deltagarna delas upp inom respektive intresseområde. En grupp 
kan diskutera till exempel metodik kring hur en dålig kundrelation hanteras. 

Att låta en projektledare forma en egen uppfattning om kunder och medarbetare är 
viktigt tycker Carin. Detta för att inte ge projektledaren förutfattade meningar och 
påverka samarbetet negativt. Carin menar även att kunskapsöverföring mellan 
projektledare har ett värde, men viss erfarenhet måste projektledaren få den hårda vägen 
för att själv komma fram till hur problem kan förebyggas i framtiden. 
Denise som arbetar på samma företag som Adam, Beatrice och Carin har erfarenhet av 
kunskapsförmedling inom nätverk som är indelat efter profession. Denise berättar att 
företaget är uppbyggt som en matrisorganisation med vågräta rader av professioner och 
lodräta organisationer. Medarbetare med samma profession inom olika organisationer 
har träffar varje kvartal. Varje träff har ett tema som affärsområden eller organisatoriska 
frågor. På mötena sker ett utbyte av erfarenheter och karriärfrågor för en viss profession 
uppmärksammas. På varje möte deltar ca 50 personer och talare håller föredrag för de 
övriga. Problemet som Denise kan se med dessa träffar är att talarna tenderar att välja 
sina ord med omsorg i större grupper och kanske inte berättar lika öppet om misstag. 
Det är företaget som startar upp nätverket men därefter förvaltas nätverket av 
medlemmarna. 

Där Denise arbetar finns ett styrt system för informationsöverföring i form av en global 
databas där information sparas och är tillgänglig för alla inom organisationen. Exempel 
på innehåll är specifika modeller, teknisk utveckling eller reflektioner. Denise har själv 
både lämnat ifrån sig och inhämtat information. Det kan vara komplicerat att hitta 
informationen trots att arkivarier rensar databasen så att den hålls uppdaterad. 
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Avslutningsvis tilläger Denise att ”det är jätteintressant att få möjligheten att ta del av 
andras tankar. Det utvecklar en själv.” 
 
På Edward och Filips arbetsplats finns det inget uttalat system för att överföra kunskap 
och erfarenheter mellan projektledare. Utbytet sker främst genom vanliga informella 
samtal kollegor emellan. Vid projektavslut finns en reflektion då gruppmedlemmarna 
kan utvärdera vad som gått bra och vad som kan förbättras. Reflektion skickas till alla 
medlemmar men sparas inte för framtida bruk. 
Ett problem är att projektledaren vill behålla kunskap för sig själv hävdar Filip. Han tror 
att det beror mer på att projektledaren vill ses som kompetent än att den vill vara 
oersättlig. Det blir jobbigt för teamet med en projektledare som inte delar med sig. 
Edward tycker att eventuella bonussystem ska gynna hela gruppen istället för den 
enskilde ledaren så att inte denne håller kunskap för sig själv. Det blir lätt en tävling i 
denna typ av företag och en beteendeförändring är svår att göra. 
Flera av respondenterna upplever att hur väl företagets metoder tillämpas är person- och 
karaktärsberoende. Adam tycker att kvinnor bryr sig lite mer om helheten och att de är 
mer ansvarstagande. Filip anser att mycket beror på personligheten men kvinnor brukar 
vara lite mer strukturerade. Han tycker även att nytillträdda projektledare i högre grad 
brukar vara måna om att få mer information. Ålder och erfarenhet hör ihop tycker 
Beatrice. Projektledaren lär sig vad denne behöver veta med tiden. Hon upplever att 
män i allmänhet är rakare och mer strukturerade. 
 
4.3 Syfte med kunskapsöverföring mellan projektledare  
Respondenterna är alla överens om att det finns ett värde med att förmedla kunskap 
mellan projektledare. Beatrice tror att det skulle vara bra att som ny projektledare få 
möjlighet att diskutera i ett nätverk eller med en mentor. Hon tror att som erfaren 
handlar det mer om att ge tillbaka till mer orutinerade kollegor. 

Adam säger: 
“Jag tror att det finns väldiga pengar att spara eller tjäna i att med 
jämna mellanrum sprida kunskap mellan projektledare om vad som 
gjorde projekt framgångsrika eller vad som vållade problem i projektet. 
Förutom att sprida kunskap och erfarenheter så skapar det dessutom en 
gemenskap och inspiration.” 

Beatrice anser att nätverksträffar inte ska vara obligatoriska så att det blir lustfyllt och 
inget tvång att delta. I perioder med mycket arbete kan då deltagaren ta ett steg tillbaka 
för att lägga tid och kraft på rätt saker vid rätt tillfälle. Reflektion tillsammans i 
projektgruppen borde också vara frivilligt tycker Beatrice. Ledningen borde poängtera 
vikten av reflektion inom projektet. Hon tycker att dessa reflektioner skulle kunna 
lagras på forumet för att kunna läsas av deltagarna. Denise anser att nätverk som en 
metod för att förmedla kunskap fungerar bra. Hon tycker att det är utvecklande och 
väldigt intressant att ta del av andras tankar. 

För konsulter med likartade kunder skulle det vara bra med forum eller träffar säger 
Filip. Där kan framgångar, misstag, bra projektmallar och organisationsstrukturer 
diskuteras i grupp. Det kan vara svårt att diskutera misstag med kunden men med andra 
konsulter kan det vara betydligt lättare. Filip och Edward tycker att det skulle vara bra 
att lära sig av andra. 
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5. Diskussion 
 
Arbetet i ett projekt ska utföras så effektivt som möjligt för att nå ett bestämt mål inom 
tidsramen och budgeten. Projektledaren har en stor roll i projektet med att koordinera 
och styra projektmedlemmarna. Ledaren måste kunna granska arbetet och resultatet är 
således beroende av ledarens kunskaper och därför är ständig vidareutbildning av 
kunskapsföretagets personal viktig. 
Eftersom tyst kunskap jämfört med explicit är mycket svår att uttrycka i dokument ger 
dialog och diskussion en väg till förståelse enligt litteraturstudien. Respondenterna ger 
en bild av att det främst är samtal som används på deras företag för att förmedla tyst 
kunskap och erfarenheter mellan projektledare. Anledningen är att de undersökta 
företagen inte har ett utarbetat system för kunskapsöverföring mellan projektledare. 
Fokus hos företagen ligger på att bygga upp metoder och mallar för projektarbete och 
även om betydelsen av kunskapsöverföring mellan projektledare är känd har inget 
system tagits fram. 
Användning av mentorskap enligt teorin och inom de undersökta företagen handlar om 
den organisatoriska socialisationen. Det sker en överföring av tyst och empirisk kunskap 
enligt teorin, men empirin ger en bild av att det är tyst och explicit kunskap som 
överförs. Denna skillnad beror på att respondenterna inte har sett möjligheten att 
diskutera erfarenheter mentor och adept emellan. Det är projektledarens ansvar att 
utnyttja de kontaktmöjligheter som de har försetts med. Brist på motivation och tid kan 
vara faktorer som gör att kunskapsöverföring mellan projektledare inte prioriteras. Det 
behövs mer styrning från ledningen och upplysning om vikten av kunskapsöverföring 
för att motivera projektledarna att utbyta tyst kunskap och erfarenheter med varandra. 

En rutinerad projektledare har mer erfarenhet av projektarbete att dela med sig av och 
detta kan utnyttjas genom ett mentorprogram. Det är givande för både mentorn och 
adepten att diskutera sin syn på olika problem. Då en projektledare lämnar företaget har 
dennes kunskap tagits till vara av adepten. Mentorskapet är således en effektiv metod 
för att kunskap inte ska gå förlorad. Nackdelen enligt teorin är att det endast är två 
personer som direkt kan dra nytta av diskussionerna, mentorn och adepten. 
Respondenterna ser annorlunda på mentorskapet då de menar att deltagarna kan utöka 
sitt kontaktnät genom mentorskapet med möjligheter att ställa frågor direkt till experter 
inom området eller diskutera likartade problem med kollegor. De ser mentorskapet som 
en väg till att skapa ett informellt nätverk. 

Mentorskapet ska erbjudas till projektledare inom organisationen, men det ska ske på 
frivillig basis så att det inte känns påtvingat, säger en respondent. Det ska finnas en vilja 
att lära och lära ut för att mentorskapet ska uppfylla sitt syfte. Risken med ett påtvingat 
mentorskap är att kunskapen inte förmedlas på grund av brister i motivation och 
kommunikation. En annan respondent efterfrågar ett stöd i form av förslag på 
samtalsämnen för att samtalet ska vara värdeskapande med avseende på 
kunskapslagring för båda deltagarna. 
Respondenterna var överens om att det är viktigt att överföra erfarenheter och tyst 
kunskap för att projektledare ska kunna utvecklas och lära av varandra. 
Kunskapsöverföring är en process där kunskap överförs från en sändare till en 
mottagare. Teorin om modellinlärning beskriver hur denna kunskapsöverföring bör ske 
för att kunskap ska kunna förmedlas och lagras. Det var visat sig att människan kan lära 
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av att observera och ta efter hur andra agerar. Det som krävs är att uppmärksamma ett 
beteende genom val av ämne på nätverksträffar eller reflektionsmöten. Därefter får 
projektledaren dela med sig av sin erfarenhet så att övriga i gruppen kan lagra denna 
kunskap. Det viktiga är att den som tar emot kunskapen känner en motivation till att 
lyssna och förstår vikten av att delta. Detta för att kunna reproducera kunskapen för 
lösningar på egna problem eller använda den för att förebygga problem i ett framtida 
projekt. 

Enligt teorin är medarbetarna bättre mentalt förberedda för nya uppgifter när de har lärt 
sig av tidigare erfarenheter och integrerat handling med reflektion. För att effektivisera 
reflektionen kan checklistor användas liknande Amerikanska arméns ”After Actions 
Review” för att styra reflektionen och få ut så mycket som möjligt av den för alla 
deltagare. Det är viktigt att dessa reflektioner är tillgängliga för medarbetare även 
utanför projektgruppen för att sprida kunskapen än mer. 

Nätverk indelat efter profession ger en effektiv överföring av värdefull tyst kunskap och 
erfarenheter för deltagarna. Inom organisationen har projektledaren kontakt med andra 
professioner, till exempel konsultchefen eller projektmedlemmarna, men inte 
nödvändigtvis med andra projektledare. Nätverksträffarna ger deltagarna mer tid till en 
djupgående diskussion utan störande moment. De ger möjlighet till att träffa personer 
med kunskap som projektledaren vanligtvis inte kommer i kontakt med. På så sätt kan 
projektledaren ta del av ny kunskap. 
I ett nätverk kan projektledare diskutera hur det ser ut på deras arbetsplats och jämföra 
erfarenheter enligt respondenterna. På så sätt har båda parter nytta av diskussionen och 
kan reflektera över sin egen situation. Detta kan även vara till nytta för framtiden inför 
nya projekt eller problem. 
Nätverk inom organisationen kräver ett större företag alternativt att projektledare från 
flera mindre företag går samman för att få tillräckligt många medlemmar. För ett mindre 
företag kan det då vara lämpligt att använda mentorskap eller mindre 
reflektionsgrupper. Problemet med nätverksmedlemmar från olika företag kan vara att 
konkurrens hindrar medlemmarna från att utbyta kunskap. Projektledarna måste vara 
motiverade och förstå betydelsen av kunskapsöverföring för att de ska vara villiga att 
dela med sig av tyst kunskap och erfarenheter. 

En av respondenterna anser att nätverksgruppen inte bör vara för stor för att alla ska 
känna sig delaktiga och trygga med att uttrycka sig. Det är viktigt att både framgångar 
och misstag kan diskuteras så att projektledare kan utnyttja vinnande koncept eller 
undvika att ta dåliga beslut. Ett beslut om sekretess inom nätverksgruppen kan vara en 
lösning på problemet enligt teorin, men det betyder inte att deltagarna känner sig 
bekväma med att öppna sig. 

Om en projektledare inte vill dela med sig av tyst kunskap och erfarenhet på grund av 
den vill vara oersättlig eller vill verka kompetent uppstår ett problem. Andra 
projektledare kan då inte ta del av denna kunskap, vilket skulle kunna vara till hjälp för 
dem. Det finns en risk att detta beteende sprider sig inom organisationen, då det inte 
känns motiverat att dela med sig och hjälpa andra om ingen annan gör det. För att 
undvika detta är det viktigt att få projektledare att inse fördelarna med att utbyta 
kunskap och erfarenheter för att motivera dem. 



19 
 

Ett spontant samtal mellan kollegor kan vara effektivt för kunskapsöverföring, men blir 
oftast inte lika djupgående som diskussionen i ett arrangerat möte. Det kan vara lättare 
att avvika från ämnet eller avbrytas av en tredje part. I ett nätverk kan flera personer 
diskutera samma problem vilket ger fler synsätt på problemet. Fördelen med ett nätverk 
är att projektledare kan få hjälp av varandra och inte behöver diskutera problem med 
kunden innan en lösning har tagits fram. 
Likt teorin som presenterats, anser två av respondenterna att deltagandet bör vara 
frivilligt. Tid är en begränsande faktor och nätverksmöten bör inte vara obligatoriska då 
de kan krocka med projektarbetet. Att respondenterna anser detta är föga förvånande 
med tanke på att de har en viktig roll inom projekten och måste prioritera sitt arbete 
efter projektmålen. Det kan på kort sikt vara bra att prioritera projektarbetet, men på 
lång sikt kan det påverka projektarbetet negativt då projektledaren har undgått att ta till 
sig värdefull kunskap av andra som skulle vara till hjälp för att nå projektmålen. 

När respondenterna tillfrågades om de upplevde att det var någon skillnad mellan hur 
kvinnor och män delar med sig av sin kunskap, svarade två av männen att kvinnor var 
mer ansvarstagande och strukturerade. Två samt en man av kvinnorna tyckte inte att det 
var någon skillnad, men en kvinna upplevde att män är mer direkta och strukturerade. 
Ingen av de tillfrågade generaliserade egenskaper för sitt eget genus, men de gjorde det 
för det motsatta. De kvaliteter som lyftes fram var enbart positiva. 

Databaser förekommer på de båda företagen, men inte nödvändigtvis i syfte att överföra 
erfarenheter. Möjligheterna utnyttjas inte fullt ut då den kunskap som sparas oftast 
handlar om systemlösningar och metodik. Reflektionerna som utförs inom 
projektgrupperna sparas inte i databasen, fastän de skulle vara till hjälp för utomstående 
enligt respondenterna.  
Metaforen ”badkaret” visar hur viktigt det är att kontinuerligt tillföra ny kunskap med 
rätt indexering. Kunskap som inte går att hitta när den behövs är inte något värd 
eftersom att den inte kan användas, då svämmas badkaret över istället. Det krävs 
utbildning i hur sökningen och lagringen ska ske optimalt alternativt att företaget 
använder sig av en arkivarie. Det är tidskrävande och kostsamt att utbilda personal i att 
använda ett nytt system, samtidigt kräver mentorskap och nätverka att arbetstid ägnas 
till detta. 

Tyst kunskap lämpar sig inte i skriftligt format och är därför svår att överföra med hjälp 
av en databas. Viss typ av erfarenhet kan sparas i en databas, t.ex. erfarenheter av 
kundrelationer, förslag på projektupplägg eller personalfrågor; alltså företeelser som 
inte är unika inom ett specifikt projekt. Det kan vara svårt för författaren att formulera 
texten så att läsaren förstår och kan dra nytta av den. Databasen kan ses som ett 
komplement till muntlig kunskapsförmedling.  

De tillfrågade respondenterna med flera års erfarenhet av projektarbete lade mer vikt 
under intervjuerna vid betydelsen av kunskapsöverföring mellan projektledare. Den 
respondent som även arbetar som konsultchef ansåg att det var väldigt viktigt att 
uppmärksamma denna förmedling och motivera projektledare att utnyttja varandras 
kunskap och erfarenheter. 
Respondenterna med färre års erfarenhet var tydliga med att frivilligt deltagande var 
mycket viktigt så att det inte blev ett tvång att delta. De uttryckte en oro för att få 
ytterligare obligatoriska moment som skulle distrahera och ta tid från ordinarie 
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arbetsuppgifter. Projektledarna med mer erfarenhet såg en större nytta i att lära av 
varandra och att det skulle vara värt att lägga ner tid på detta. De har kommit längre i 
karriären och anser sig ha mindre att förlora på att dela med sig av till medarbetare som 
befinner sig i början av karriären. Projektledare som är närmre varandra i hierarkin kan 
tro att det skulle påverka dem negativt ur konkurrenssynpunkt genom att de hjälper en 
kollega att avancera. Det blir en tävling som motverkar kunskapsöverföringen. 
Kunskapsöverföring mellan projektledare främjar att beprövade metoder lärs ut och 
används vilket innebär att projektledare inte behöver lägga ner dyrbar tid på att arbeta 
fram nya metoder. Genom att lära av varandra behöver inte projektledare begå samma 
misstag. 
Båda de undersökta företagen har en individuell reflektion för medarbetarna och en i 
grupp. Även om de har olika affärsområden är personlig utveckling viktig inom båda 
företagen. Båda företagen värderar kvalitet på produkterna mycket högt och inser att 
kompetent personal är nyckeln till framgång. 
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6. Slutsats 
 
Det finns ett behov av kunskapsöverföring mellan projektledare. Alla de tillfrågade 
projektledarna ansåg att det var intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter 
för att utvecklas och ta sig framåt i arbetet. Det som kan ha en negativ inverkan på 
kunskapsöverföring är konkurrens mellan projektledare som gör att de är ovilliga att 
dela med sig av tyst kunskap och erfarenheter. Målstyrning kan även utgöra ett hinder 
då projektledarens fokus ligger på arbetet i projektet istället för överföring av kunskap 
och utbildning av andra och sig själv. Det är viktigt att ledningen ger incitament till 
projektledarna för att de ska förstå vikten av kunskapsöverföring så att de delar med sig 
av sin kunskap. 
Överföring av tyst kunskap och erfarenheter mellan projektledare sker främst genom 
personlig kontakt. I en databas kommer inte tyst kunskap till sin rätt då den är svår att 
formulera i skrift eller visuellt. Det krävs även mer av systemanvändaren för att denna 
ska kunna lagra eller få tillgång till kunskapen. Det är nödvändigt med utbildning i 
systemet och att avsätta tid för att kunna använda databasen på rätt sätt. Dock kan de 
eventuella skrivna reflektionerna sparas i databasen då de är i rätt format och ej kräver 
ombearbetning. 

Mentorskap är ett effektivt system för kunskapsöverföring mellan två personer och för 
att introducera nya medarbetare till företagskulturen. Fördelen är personlig kontakt och 
att det öppnar upp nya möjligheter för fortsatt växande kontaktnät. Nackdelen är att 
utomstående inte kan ta del av erfarenhetsutbytet och diskussionerna mellan mentorn 
och adepten. För att underlätta utbytet av kunskap kan en lista med samtalsämnen tas 
fram. 

Enligt utförd studie är nätverk den mest effektiva metoden för kunskapsöverföring 
mellan projektledare. Detta på grund av att många kan vara delaktiga och fler får 
tillgång till kunskapen direkt från källan. Med ett nätverk kan även mer kunskap delas 
då det är fler aktörer inblandade som kan dela med sig. Fler synsätt ger även möjlighet 
till djupare analys av ett problem. Kontaktnätet blir större vilket innebär att det finns fler 
att rådfråga om projektledaren stöter på hinder. 
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Bilagor 

  
Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
Vi är två tredjeårsstudenter från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på KTH. Nu i 
vår ska vi göra ett kandidatexamensarbete inom ämnet "Knowledge Management". 
Detta kommer att presenteras i form av en rapport samt en kortare muntlig presentation. 
Vi har valt att utgå från frågeställningen: 
 
Hur sker en effektiv överföring av kunskap och erfarenheter mellan projektledare? 
 
Fokus ligger på projektledarens roll i ett konsultföretag samt överföring av tyst kunskap 
och erfarenheter. Det kan handla om vilka framsteg eller misstag som har begåtts inom 
projektet samt vad projektledaren har lärt sig om kundrelationen och övriga erfarenheter 
från arbetet i projektet. Det vi undrar över är om och hur kunskapen och erfarenheterna 
förmedlas vidare, hur den eventuellt lagras samt hur överlämningen av kunskap 
fungerar om projektledaren byts ut under ett pågående projekt. Vi är även intresserade 
av erfarenheter från andra projekt som du har deltagit i, gärna hos en annan arbetsgivare 
för att kunna jämföra arbetssätt. Vid önskemål skriver vi inte ut namn och företag i 
rapporten. 
 
Frågor: 
 
1. Arbete och utbildning. 

1.1 Vad arbetar du med? 
1.2 Vad har du för utbildning? 
1.3 Arbetar du i ett projekt just nu? 
1.4 Vilken är din roll i detta projekt? 

 
2. Erfarenheter 

2.1 Ungefär hur många projekt har du jobbat med och vad har du haft för roll i 
dessa? 
2.2 Har du erfarenhet av att lämna ifrån dig eller ta över ett pågående projekt? 
2.3 Vilka är orsakerna till att ett byte av projektledare sker under ett pågående 

projekt? 
 

3. Vilken kunskap tycker du är viktig att förmedla vidare vid ett byte av projektledare? 
 
4. Är ansvaret för kunskapsöverföring vid byte av projektledare uppdelat mellan 
projektledaren och chefen och i så fall hur är det uppdelat? 
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5. Upplever du att överföring vid byte av projektledare skiljer sig åt om… 
5.1. … den nya projektledaren kommer från ett annat företag eller från den egna 
organisationen? 
5.2. ... den gamla projektledaren är kvar i företaget eller byter arbetsgivare? 
5.3. … projektledaren oväntat slutar eller om det sker efter plan med ett längre och 
kontrollerat överlämnande? 
5.4. … det är skillnad i ålder/ kön/ erfarenhet mellan den föregående och den nya 
projektledaren? 
 

6. Hur förberedd är en projektledare att lämna ifrån sig sitt projekt vid t.ex. sjukdom? 
 
7. Med erfarenheter avser vi lärdomar om vilka framsteg eller misstag som har gjorts 
inom projektet samt vad projektledaren har lärt sig om kundrelationen och medarbetarna 
i projektgruppen. Följande frågor ska besvaras utifrån två perspektiv; System för 
kunskaps och erfarenhetsöverföring mellan projektledare i olika projekt eller för byte av 
projektledare under pågående projekt. 

7.1. Finns det ett system för denna kunskapsöverföring eller skiljer det sig från fall 
till fall? 
7.2 Om ja: Hur ser detta system ut och fungerar det bra eller dåligt? 
7.3 Vilka förkunskaper krävs för att kunna hantera systemet och vems är ansvaret 
för att systemet ska användas? 
7.4 Har du erfarenhet av liknande system på tidigare dina arbetsplatser? 
7.5 Används dessa system korrekt? Finns det en skillnad mellan hur det borde 
fungera och hur det fungerar i verkligheten? 
7.6 Om nej: Varför finns det inte ett system? 
7.7 Skulle du vilja ha ett system och hur skulle det se ut? 

 
8. Problematik vid kunskapsutbytet eller vid ett överlämnande av projekt. 

8.1. Vill projektledaren behålla sin kunskap för sig själv av någon anledning? 
8.2. Vilka andra problem kan uppstå vid detta byte eller överlämning? 
8.3. Hur tror du att man skulle kunna förhindra denna problematik? 

 
9. Finns det någon uppföljning av överlämnandet och hur fungerar den? 
 
10. System för reflektion. 

10.1 Finns det någon reflektion under och efter projektet? 
10.2 Kan andra projektledare få tillgång till denna reflektion? 
10.3 Vad skulle det betyda för dig som projektledare att kunna få ta del av andras 
erfarenheter? 
 
 
Tack för din medverkan! 

 


