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Sammanfattning 

Vid studier av den litteratur som finns om projektarbete så står det i flera böcker och 

projektmodeller att varje projekt ska följas upp och utvärderas. Men hur, när eller vad 

detta ska leda till står sällan konkret formulerat.  

Det finns flera saker att beakta vid ett projekts uppföljning och utvärdering. Rapportens 

fokus låg på att försöka formulera en metod som kan generera tillfredställande 

kunskapsöverföring mellan olika projekt inom en organisation. 

Vid genomgång av den teori som finns kring kunskapsöverföring uppmärksammades ett 

antal områden som är av större betydelse för frågan. Det var områden som tyst och 

explicit kunskap, kunskapsöverföring, kommunikationsvägar och en öppen miljö. Dessa 

ämnen behandlas och det som är av vikt för vår fråga presenteras i rapporten. 

En empirisk studie genomfördes med hjälp av det tekniska konsultföretaget ÅF, som har 

praktiska erfarenheter och kunskaper inom området. De hade ett antal rutiner för att 

följa upp sina projekt och det gav oss en annan inblick i ämnet, som bidrog med 

ytterligare kunskaper till den metod vi strävade efter att formulera. 

En metod presenteras i rapporten och den är inte helt färdig för implementering i 

näringslivet, men är ändå av sådan art att det ska gå att få en bild av dess princip. Efter 

metoden presenterats, följer ett avsnitt som låter den formulerade metoden anknyta till 

den i rapporten nämnda teorin och empirin. 

Ett antal slutsatser tog form under arbetets gång och en avgörande aspekt för att 

kunskapsspridning ska kunna ske är att ett öppet arbetsklimat råder. Där misstag kan 

accepteras och att organisationen strävar efter att lära sig av sina misstag.  



Abstract 

When reading literature about project management, project evaluation is often 

mentioned as an important part. But how, when or what it will lead to is rarely 

presented. 

There are numerous of parts that should be considered regarding a project’s evaluation. 

The report’s focus was to try and formulate a method that can generate a satisfying 

knowledge transfer between different projects in the organization. 

When the literature on the subject was studied, there were a couple of areas that 

required extra attention. They were tacit knowledge, explicit knowledge, knowledge 

transfer, communication’s paths and an open environment. These subjects were treated 

and the information important for this area is presented. 

An empirical study took place at the technical consult firm ÅF who possesses practical 

experience and knowledge about the subject. They had a couple of routines for 

evaluating their projects and transferring the knowledge to other parts of the 

organization. This gave us a better view of the subject and contributed with the 

experience and knowledge necessary for the formulation of the method we aimed for.  

In this rapport a method is presented. It is not completely ready to be implemented at a 

company, but it should give a satisfying overview of its principle. After the method is 

presented, a chapter about how the method relates to the theory and empirical part of the 

report follows.  

Finally, a number of conclusions are presented. The one of most importance is that an 

open environment is necessary for a satisfying knowledge transfer. The organization has 

to accept mistakes and see the opportunity to learn from them rather than try to blame 

the one responsible.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Projektlitteraturen behandlar ofta uppföljning och utvärdering som en naturlig del i ett 

projekt, men hur, var och när det ska göras är sällan konkret formulerat. Som Connell et 

al. (2003) uttrycker det; ”det finns få exempel på framgångsrika kunskapsöverförings- 

metoder”. 

Vår erfarenhet är att många projekt avslutas utan tillfredställande utvärdering och 

reflektering över vad som gått bra, vad som gått mindre bra, vilka nya kunskaper som 

erhållits och vad ska som borde göras annorlunda i framtida projekt. De lärdomar som 

dragits, de lyckade metoder som använts och vad som ska undvikas i framtiden 

dokumenteras inte. Detta betyder att användbar kunskap går förlorad om den inte sprids 

vidare i organisationen. Enligt Wah (1999) så är 90 % av ett företags kunskap lagrad i 

de anställdas huvuden. Andra projektgrupper som arbetar med liknande uppdrag i 

organisationen kan då göra samma misstag i onödan och gruppen som då ursprungligen 

gjorde misstaget kan hamna i liknande situation igen, om inte kunskapen bevaras. 

Dessa iakttagelser som gjorts bekräftas även från andra håll. ”Genom åren har jag träffat 

många projektledare som uttryckt sin frustration över att kunskaper som växer fram i ett 

projekt svårligen överförs till andra medarbetare inom organisationen” (Tonnquist, 

2010). 

Författarna har erfarenhet från ett konsultföretag inom energi och elkraft som har en 

projektorienterad organisation. Där fanns ett behov av att sprida kunskaper mellan de 

olika projekt som företaget arbetade med. Den erfarenheten har funnits med i detta 

arbete och det skapade en vilja och ett intresse att formulera en metod som skulle kunna 

användas för att öka kunskapsspridningen. Det bidrog även till att empirin inhämtades 

från ÅF, ett företag inom samma bransch som också har en projektorienterad 

organisation. 

Vid undersökningen av ämnet framkommer att det finns ett flertal aspekter som bör 

beaktas och det bidrar till frågans komplexitet. 

1.2 Syfte 

Tanken med den här rapporten är att undersöka de aspekter som är av större intresse 

kring uppföljning och utvärdering av projekt för att sedan formulera en metod för 

kunskapsöverföring. I den här rapporten jämställs utvärdering och uppföljning med 

kunskapsöverföring, eftersom syftet med uppföljning är att överföra kunskaper och 

erfarenheter som annars inte tas tillvara. 

Vår förhoppning var att försöka utveckla och presentera en metod, som på ett relativt 

enkelt, billigt och tidseffektivt sätt kan hjälpa företagen att förbättra sin 

kunskapsöverföring mellan olika projekt och projektdeltagare. 

1.3 Metod 

Genom att sammanföra den teori som finns i litteraturen med erfarenheter från företag 

och bearbeta den informationen, var tanken att undersöka ämnet och formulera en 
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metod som kan användas för att möjliggöra en tydlig, strukturerad utvärdering och 

kunskapsöverföring vid projektarbete. 

Med hjälp av ÅF har vi fått insikt i hur de arbetar och om de har ett behov av en metod 

för kunskapsspridning.  

ÅF har något som de kallar Experience and Innovation som är en del av den metod eller 

rutin som kan vara en lösning för effektiv kunskapsspridning. Tanken var att undersöka 

hur deras metod fungerar, hur den används och vilket resultat de upplever att de får från 

den. 

För att få information om detta område, så har vi vänt oss till knowledge management 

litteraturen. Den är inte alltid anpassad för projektarbete och ofta involverar den hela 

organisationen och betonar vikten av att även ledningen ska vara involverad. Det var 

inte alltid aktuellt för vårt område, men det fanns ändå mycket information som kunde 

tillämpas inom vårt arbete. 

1.4 Frågeställning 

Hur kan en metod för kunskapsöverföring mellan projekt se ut?   
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Introduktion 

För att formulera en kunskapsspridningsmetod finns det ett antal områden som bör 

beaktas och i denna teoretiska referensram behandlas de områden som är av vikt. Här 

presenteras dem för att en övergripande bild ska fås och senare i rapporten betonas hur 

de påverkar den metod som formuleras. 

2.2 Tyst kunskap 

Det skiljs ofta på explicit kunskap och tyst kunskap. Till skillnad från explicit kunskap 

kan inte tyst kunskap enkelt formuleras och dokumenteras. Tyst kunskap överförs ofta 

genom att mer erfarna personer berättar om sina arbeten, erfarenheter och tankar för 

mindre erfarna personer. Den tysta kunskapen kan även överföras i diskussioner, intryck 

av andra medarbetare i grupper eller genom egna upplevda erfarenheter. Tyst kunskap 

beskrivs som mindre specifika insikter och skickligheter som finns lagrade i individer 

och organisationer (Connell et al., 2003). Det handlar om att ”veta hur” och är kopplat 

till erfarenhet. 

Det finns tillfällen då den tysta kunskapen inte värderas lika högt som den förtjänar. Om 

inte cheferna i en organisation accepterar och stödjer ansträngningar för att sortera, 

dokumentera och sprida tyst kunskap så kommer viktig kunskap att försvinna (Smith, 

2001). Enligt Wah (1999) så är 90 % av ett företags kunskap lagrad i de anställdas 

huvuden. Det är uppenbart att den tysta kunskapen är viktig men tyvärr hanterar få 

organisationer tyst och explicit kunskap effektivt (Bonner, 2000). 

Tyst kunskap är ett öppet begrepp, liksom kreativitet har det inga riktlinjer eller gränser. 

Det bara ”är” (Smith, 2001). Ny kunskap skapas när människor överför och delar med 

sig av sina erfarenheter och tillämpar sina kunskaper (Wah, 1999). 

En aspekt som talar för tyst kunskap, är att både ”lärare” och ”elever” framför att de 

mest meningsfulla och belönande inlärningssituationerna är från person till person 

(Smith, 2001). Det kan ha en bidragande orsak till att den tysta kunskapen är så viktig, 

då många medarbetare tycker om att få direkt återkoppling från personen de utbildar 

eller utbildas av.  

Det är viktigt att uppmuntra överföringen av den tysta kunskapen i organisationen, för 

att minska risken att viktiga erfarenheter går förlorade, t.ex. vid pensionsavgångar, 

minskad organisation eller outsourcing.  

2.3 Explicit kunskap 

Explicit betyder tydliggjort eller uttryckligen. Explicit kunskap går till skillnad mot tyst 

kunskap enklare att sprida genom skrivna dokument som manualer, lathundar eller 

dylikt. Majoriteten av den explicita kunskapen är teknisk eller akademisk data som 

beskrivs med ett formellt språk (Smith, 2001). Den explicita kunskapen kan kräva en 

nivå av akademisk kunskap som fås genom formell utbildning. Den är ofta 

katalogiserad och lagrad i olika hierarkiska nivåer i datasystem, vilket möjliggör att den 

är väldigt lättåtkomlig. 
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2.4 En öppen miljö 

För att säkerställa att personalen känner sig trygg på den framtida arbetsplatsen, krävs 

det att organisationen skapar en miljö där de uppmuntras och motiveras att öppet dela 

och utnyttja sig av alla möjliga kunskaper (Kakabadse, Kouzmin och Kakabadse, 2001; 

Smith, 2001). Enligt Smith (2001) är det ett faktum att många organisationer har ett 

behov av att förbättra och utveckla hur de ska erhålla och dela kunskap i organisationen. 

En vanlig orsak till att den enskilda individen inte vill dela med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter är rädslan att förlora ägandeskapet och kontrollen över informationen 

(Yih-Tong Sun & Scott, 2005; Szulanski, 1996). Connell et al. (2003) och Szulanski 

(1996) betonar vikten av att medarbetarna motiveras till att vilja sprida sin kunskap, 

exempelvis via belöning.    

Smith (2001) skriver att användning och delning av kunskap utförs mer effektivt när 

människor är kontinuerligt uppmärksammade och belönas för sin förståelse av den 

fullständiga kunskapsprocessen och för att de utnyttjar sin kreativitet och intuition på 

arbetsplatsen. Stödjande chefer och en arbetsmiljö som vårdar kunskapsförvaltning är 

en väsentlig förutsättning för att detta ska lyckas. 

På arbetsplatser där det finns förväntningar på att personalen ska dela kunskaper mellan 

varandra, uppkommer ofta problem med att det endast är explicit kunskap som delas 

mellan varandra. Smith (2001) menar på att det är enkelheten att dela explicit kunskap 

som uppmuntrar de anställda. Därför gäller det att uppmuntra och belöna de anställda att 

dela tyst kunskap, att beskriva sina egna erfarenheter, använda foton och ritningar för att 

visa hur man ska lösa svåra problem eller förbättra existerande arbetsprocesser. Dessa 

belöningar ska tillföras för att uppmuntra medarbetarnas förmåga att upptäcka, aktivt ta 

till sig och dela kunskap (Smith, 2001). 

2.5 Kommunikationens olika vägar 

Under ideala förhållanden så kommunicerar alla personer i ett projekt eller en grupp lika 

väl med alla inblandade. I verkligheten är det sällan så. Ofta har personer olika 

relationer med varandra och deras kommunikation kan vara på olika nivåer (Mueller-

Prothmann & Finke, 2004). 

Vid försök att sprida kunskap så jämnt som möjligt i ett projekt eller organisation så kan 

det uppstå komplikationer bland vissa anställda. De kan uppfatta det som ett intrång på 

deras privatliv, att de ska delge sina kunskaper till andra (Mueller-Prothmann & Finke, 

2004). Det kan upplevas som att de tappar kontrollen över sina egna kunskaper. Det gör 

det nödvändigt att klart och tydligt definiera orsakerna, varför medarbetarna ska delge 

sina kunskaper och informera dem om fördelarna med kunskapsspridningen. Om de 

delaktiga får se vad nätverken kan ge tillbaka till dem själva, så är det till stor hjälp för 

alla (Mueller-Prothmann & Finke, 2004). 

Kunskap sprids huvudsakligen i de enskilda projekten och kunskapen som sprids mellan 

olika projekt beror på ledningen eller projektledarnas kommunikation. Med undantag 

för att vissa medlemmar kan ha en mer privat relation och på sådant sätt sprida kunskap 

via informella diskussioner, till exempel vid kaffemaskinen. Kunskapsutbyte skulle 

kunna ske mer tillfredställande, utan att ledningen ska fungera som en flaskhals, genom 

försök med möten eller nätverk över projektgränser (Mueller-Prothmann & Finke, 

2004). 
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2.6 Kunskapsöverföring 

Ett flöde av personal in och ut från en arbetsplats är en naturlig gång för ett företag, då 

det kan handla om att personalen i fråga byter jobb, tjänst eller pensioneras. Då sker 

med stor sannolikhet en förlust av kunskap för företaget som sedan behöver inhämta 

denna kunskap igen. Teoretiskt sett skulle denna process kunna fortsätta i det oändliga. 

Men även outsourcing, nedskärning, sammanslagning och nedläggning kan medföra att 

kunskap går förlorad (Smith, 2001). 

Att överföra kunskap sker vanligtvis enligt sex primära sätt (Morey, 2001):  

1. Data och information: Genom att använda en databas, kan data och information 

överföras vid olika tidpunkter. Det kan även överföras direkt genom en detektor 

eller manuell inmatning. 

2. Skrivna ord: Genom att använda sig av e-post, dokument och 

diskussionsgrupper, kan text överföras vid olika tidpunkter. Text kan även 

överföras direkt via forum. 

3. Visuellt: Använda modeller, illustrationer eller visuella dataverktyg. Visuell 

kunskap kan överföras vid olika tidpunkter. Det kan även överföras direkt via 

whiteboards. 

4. Uttalade ord: Röstmail eller inspelningar kan användas som ett tidsoberoende 

verktyg. Telefon eller person till person, växelverkad kommunikation som sker 

direkt. 

5. Video/Observation: Via inspelade videofilmer eller direkt via verktyg som 

Skype. 

6. Kombination: Flera av metoderna kan användas simultant. 

2.7 Avslut av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen visar att det finns flera områden som påverkar en 

kunskapsspridningsmetod. Genom att ta tillvara den information som delges i detta 

kapitel, bidrar det till en förståelse av vad en metod ska innehålla. De erhållna teoretiska 

kunskaperna analyseras och i diskussionskapitlet så anknyts den teoretiska 

referensramen till den formulerade metoden.  

I nästa kapitel redovisas den empiriska information som hämtats från ÅF.   
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3 Empiri 

3.1 Introduktion 

Genom att inhämta kunskap från ett företag var förhoppningen att få ta del av deras 

erfarenheter inom ämnet. Se om den teori som undersökts används i näringslivet och 

vilka delar de uppfattar vara av större vikt. En viktig del med att besöka ett företag var 

att se vad de hade för rutiner angående kunskapsspridning och undersöka om de har ett 

behov av en kunskapsspridningsmetod. 

3.2 Erfarenheter från ÅF 

ÅF är ett tekniskt konsultföretag som är verksamma inom energi & miljö, infrastuktur 

och industri. De har 4000 anställda på 70 kontor i 19 länder. Deras motto är 

”Nytänkande med erfarenhet”. 

ÅF:s uppföljningsplan presenterades av Peter Levin som är Quality Assurance Manager 

och har som uppgift att förbättra verksamhetsledningssystemet. Det är till för att styra 

kvalitet, processledning, miljöledning och för att uppnå hållbara tjänster över tiden.  ÅF 

arbetade med tre huvudsakliga uppföljningssystem. Det var Experience and Innovation, 

interna revisioner och Leave a suggestion-funktionen.  

Alla dokument som skrivs och används under projekt arkiveras på företagets servrar. De 

anställda har tillgång till dessa dokument, men informationen är inte anpassad för de 

anställda utanför projektet. Efter avslutat projekt finns det en möjlighet att publicera 

information i en databas som kallas Experience and Innovation som hela organisationen 

har möjlighet att ta del av. Materialet är mer inriktat för en person som inte varit 

inblandad i projektet och informationen är mer lättöverskådlig än den som lagras i 

företagets arkiv. Den här databasen är tänkt att säkerställa kunskaps- och 

erfarenhetsöverföringen inom ÅF. Det är inte ett krav på att det som publiceras på 

Experience and Innovations måste vara ett lyckat projekt, utan det skulle kunna vara 

mindre lyckade projekt där viktiga kunskaper erhållits. Men till största del är det 

lyckade händelser som beskrivs på denna databas. ÅF har en önskan om att även mindre 

lyckade projekt skulle publiceras för att andra ska kunna dra lärdomar från dem, men de 

har samtidigt förståelse för att de anställda främst väljer att publicera det arbete som de 

är stolta över.  

Varje år sker interna revisioner och då ligger fokus på projekt som har varit mindre 

lyckade, där det helt enkelt har varit projekt som har gått över budget, orsakat 

försämrade kundrelationer eller liknande företeelser. Dessa revisioner hjälper ÅF att 

lyfta sin lägsta nivå genom att grundligt undersöka de projekt som var misslyckade och 

försöka ta tillvara på kunskapen om varför projekten gick fel och hur liknande händelser 

kan undvikas i framtiden.  

Leave a suggestion är en rutin som alltid är öppen för de anställda och där kan man 

lämna förbättringsförslag. Förslagen som lämnas in granskas regelbundet och beaktas. 

ÅF uttryckte behovet av en öppen och stimulerande miljö där medarbetare inte försöker 

dölja misstag. ”Man ska inte tro att man blir skjuten, bara för man gjort ett misstag” 

som Peter Levin påpekade och det är viktigt att alla medarbetare vet om detta. 

ÅF var nöjd med sitt system för uppföljning och spridning av kunskap men de hade inte 

använt det en längre tid och hade därför inte utvärderat eller mätt de resultat som det 
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levererar. Men diskussioner pågick om att det nu använts en tillräcklig tid för att kunna 

undersöka och utvärdera om det fungerar tillfredställande. 

ÅF upplevde ett behov av att föra vidare information om sina kunder, om deras kultur 

och vad de har för värderingar. Kulturer kan även skilja mellan olika delar i landet. 

Kunskap inom detta område kan vara användbar för ÅF, så att deras konsulter är bättre 

förberedda och införstådda med potentiella problem. 

3.3 Avslut av empirisk studie 

Genom att ta tillvara på de kunskaper som har hämtas från teorin och empirin, har det 

formulerats en metod. Den metoden presenteras i nästföljande kapitel och hur den 

återkopplar till teori och empiri finns beskrivet i diskussionskapitlet. 
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4 Resultat 

4.1 Presentation av en uppföljningsmetod för att sprida kunskap 

Under detta projektarbete om uppföljning och kunskapsöverföring i projekt så har en 

metod för kunskapsspridning formulerats. Den ska inte vara för komplicerad, ta för 

mycket tid, men samtidigt ge ett resultat som motsvarar den tid och kostnad som läggs 

ner. 

Den metod som framkommit under projektarbetet kommer att presenteras nedan och när 

metoden formats har tanken varit att den främst ska passa på tekniska konsultfirmor. 

Det är tänkbart att den kan vara användbar inom andra områden, men fokus har varit att 

skapa en metod som kan användas inom en bransch som är projektorienterad. Det är 

bland annat därför som den empiriska kunskapen hämtas från ÅF. 

Modellen går ut på att projektmedlemmarna samlas på regelbunden basis. Ungefär 

varannan heltidsvecka. Tidsrymden mellan dessa möten kan vara flexibel beroende på 

om projektmedlemmarna jobbar heltid eller deltid med projektet, men är även beroende 

på hur lång tid projektet tar att genomföra. Vid varje projektmöte samlas projekt-

medlemmarna och går igenom ett antal frågor. Dessa frågor är inte helt fastställda men 

ska vara öppna för att främja diskussion och kan vara av karaktären: 

Vad är du mest nöjd med sedan det senaste mötet? 

Vad är du minst nöjd med sedan det senaste mötet? 

Är det något du skulle gjort annorlunda om du fick chansen att göra det igen? 

Vilka lärdomar tar du med dig från perioden efter det föregående mötet? 

Dessa möten kommer att generera mer kunskapsspridning om det sker i ett öppet klimat 

där personerna vågar fråga varandra, berätta om sina erfarenheter och kan delge sina 

lärdomar till gruppen. En sekreterare utses vid varje möte som antecknar svaren på 

dessa frågor och detta protokoll tar senare projektledaren hand om. 

I slutet av projektet sammanställer antingen projektledaren eller gruppen dessa protokoll 

till ett gemensamt dokument, där det viktigaste från alla möten samlas. En ungefärlig 

textmängd på en till tre A4-sidor. Efter att detta slutprotokoll är färdigt läggs det upp på 

företagets intranät. Det registreras efter innehållet för att göra det enklare att finna 

relevant information. Förhoppningen är att protokollet ska vara sökbart på: 

 Affärsområde 

 Projektledare 

 Projektmedarbetare 

 Kund 

 Tekniskt system 

 

Den här utvärderingsmetoden bedöms kunna ge flera fördelar och används med olika 

syften.  Genom att protokollen kommer vara sökbara på olika sätt kan de användas av 

andra medarbetare i framtida projekt. Det kan det ge insikter i vad andra projekt hade 

för problem, vad de upplever att de skulle gjort annorlunda eller lyckade lösningar som 

kan vara bra att tillämpa.  
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5 Diskussion 

5.1 Hur uppföljningsmetoden anknyter till teori och empiri 

En anledning till att utvärderingsmötena ska ske på regelbunden basis är dels för att 

kunskapen som delges ska vara aktuell och inte glömmas bort, men även för att 

användning och delning av kunskap sker mer effektivt när människor är kontinuerligt 

uppmärksammade (Smith, 2001). 

Frågorna som används som stöd till diskussionen under dessa uppföljningsmöten ska 

vara öppna, för att skapa en diskussion. Frågorna som är med i presentationen har inte 

undersökts i en praktisk miljö och möjlighet finns att modifierade frågor skulle kunna 

ge bättre resultat. Tyvärr har inte detta projekt haft tillräckliga resurser för att 

genomföra praktiska tester. 

Genom diskussionen som uppstår kring frågorna sprids den tysta kunskapen. Enligt 

Bonner (2000) hanterar inte många organisationer den tysta och explicita kunskapen 

effektivt och detta skulle kunna vara ett sätt att sprida både tyst och explicit kunskap. 

Ett öppet klimat inom organisationen eller projektet är en förutsättning för att 

medarbetarna ska vara positivt inställda och våga delge och diskutera sina framgångar 

och motgångar. Om en metod av detta slag ska införas så måste organisationen eller 

projektet tydligt visa medarbetarna att ett öppet klimat råder där det är accepterat att 

misstag kan ske, vilket även ÅF poängterade. Genom att de anställda är trygga i sin roll 

kan de på ett helt annat sätt delge sina kunskaper och även söka hjälp av andra och ställa 

frågor. Det är också viktigt att medarbetarna är införstådda i vad överföring av kunskap 

ska resultera i, för organisationen och för dem själva (Mueller-Prothmann & Finke, 

2004).  

Som tidigare nämnts i rapporten har det framkommit en saknad efter att de kunskaper 

och erfarenheter som fås i ett projekt inte förs vidare till medarbetare i andra projekt 

eller i organisationen (Tonnquist, 2010). Genom att ha dessa möten med en person som 

dokumenterar innehållet, så kommer informationen att överföras till skriven form och 

kan lättare hanteras i framtiden. Det påpekas i litteraturen att det är viktigt att tyst 

kunskap skrivs ner (Smith, 2001). 

Eftersom information sprids på olika nivåer mellan olika personer, är det bra att samla 

en grupp människor och skapa ett diskussionsforum där alla inblandade får samma 

information och möjlighet att ställa frågor eller ge svar (Mueller-Prothmann & Finke, 

2004). 

Genom att publicera en sammanställning av de mötesprotokoll som uppstår under ett 

projekt, finns en möjlighet för andra medarbetare att ta del av informationen och 

kunskapen och den kan då spridas vidare i organisationen. Även Mueller-Prothmann & 

Finke (2004) betonar vikten av nätverk för att sprida information över projektgränserna. 

På ÅF finns ett liknande system med publicerad information från projekten och det var 

mycket uppskattat av de anställda och beskrevs av vissa som den viktigaste funktionen 

med deras kunskapsspridning och uppföljningsarbete. 

En poäng med denna uppföljningsmetod är att kunskap och information överförs på 

flera olika sätt. Enligt Moreys (2001) sex primära sätt för kunskapsöverföring, så 

uppfyller den här metoden flera av de sätt som Morey presenterar. Kunskap överförs 
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genom tal, skrift och data. Med möjlighet för visuell kunskapsöverföring genom 

användning av bilder eller whiteboards under mötena. 

Vid samtal med företrädare för ÅF uttryckte de ett behov av ett utvärderings- och 

uppföljningsverktyg kopplat till deras kunder. Information om kunderna skulle kunna 

hjälpa ÅF att bättre tillgodose kundernas behov och anpassa sig till kundernas 

verksamhet. Inom denna uppföljningsmetod finns utrymme för att ta upp kunskap som 

är kopplad till kunderna. Om så görs, så ska slutdokumenten katalogiseras så att de ska 

vara möjligt att söka på kunderna. Då finns det en möjlighet att vid framtida projekt mot 

samma kund som tidigare blivit dokumenterad, se om det finns någon problematik 

kopplad till kundens organisation. 
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6 Slutsats 

Under projektets gång har ett antal slutsatser dragits och det första är att det finns ett 

behov av att förbättra kunskapsöverföringen mellan projekt. I flertalet projektmodeller 

och även i den information som erhållits från ÅF så finns det luckor som kan och bör 

fyllas angående kunskapsöverföring. Det nämns alltid som en naturlig del men sällan 

vad som konkret ska göras. När det nämns vad som konkret ska göras så handlar det 

oftast om hur man utvärderar de mindre lönsamma projekten. Hur erhållen kunskap förs 

vidare mellan olika projekt och till andra delar av organisationen är mindre tydligt 

formulerat. 

I denna rapport presenteras ett förslag till en metod som ska kunna användas för att på 

ett tillfredställande sätt vidarebefordra kunskaper mellan olika projektmedlemmar men 

även till andra projekt. Tyvärr har metoden inte testas och det hade varit intressant att 

utföra detta. Men tidsrymden som krävs för dylika tester sträcker sig över en tid, som 

här inte funnits till förfogande och dessutom är inte metoden tillräckligt genomarbetad 

för att sättas i drift. Däremot hade ett framtida projekt kunnat handla om att införa denna 

metod i en projektorienterad organisation. Att låta projektgrupperna göra dessa 

kontinuerliga utvärderingar och sedan publicera sammanfattade protokoll, för att se om 

det bidrar till kunskapsöverföring mellan projekt eller till andra delar i organisationen. 

En sista viktig slutsats som det här projektet gav var vikten av att ha en öppen 

företagsmiljö, där det är tillåtet att vara mänsklig. Både från teori och empiri betonas 

vikten av att miljön ska vara sådan att medarbetarna ska våga ställa frågor, hjälpa 

varandra, uppmuntras och belönas när så sker. Att alla inte är perfekta är ett väl känt 

faktum. Därför finns det få nackdelar i att acceptera detta och istället sträva efter att öka 

den gemensamma kunskapen. Det är viktigt att få projektdeltagarna att känna en 

tillfredställelse av att hjälpa andra, istället för förlustkänslor över den kunskap man ger 

bort. Även detta skulle kunna vara en idé till ett framtida projektarbete. ”Vad är ett 

öppet företagsklimat och hur kan det skapas?” 
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7 Tack till 

Ett tack till Peter Levin på ÅF som tog sig tid att besvara våra frågor och ge oss den 

information som vi behövde. 

Ett tack till vår opponeringsgrupp bestående av Jonathan Eklund och Patrik Nordahl 

som gav oss en ny syn på rapporten och bidrog till att otydligheterna minskades. 

Ett tack sänds sist men inte minst till vår handledare Ingela Sölvell, som med kritiska 

ögon hjälpte oss att uppmärksamma rapportens brister under arbetets gång. 
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