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Sammanfattning 

Ett projekt definieras ofta som en tillfällig organisation som upplöses när målen är 

uppfyllda. När projektet avslutats splittras projektgruppen och den kunskap de 

införskaffat under projektets gång. För att kunskapen inte ska gå förlorad är det viktigt 

att ta till vara på denna kunskap och föra den vidare till nästkommande projekt. Genom 

att återkoppla gamla projekt med nya kan man lära av historien och bli en mer effektiv 

organisation. 

En effektiv organisation är en lönsam organisation och därför är det troligt att ett 

vinstdrivet projektbaserat företag satsar stora resurser på projektutveckling och 

återkoppling. Detta till skillnad från en statlig myndighet som styrs av strikta riktlinjer 

och tydligt avgränsade resurser. Myndigheten drivs i en konkurrensfri miljö och har 

sannolikt inte samma incitament att driva projektutvecklingen framåt. 

Rapporten ämnar översiktligt undersöka skillnader i kunskapsöverföringen inom och 

mellan projekt, i två olika sorters projektbaserade organisationer: ett konkurrensutsatt 

företag och en myndighet. 

Rapporten bygger på litteraturstudier samt fallstudier hos de berörda organisationerna. 

SEB och Sida drivs av olika intressen. Sida drivs med fokus på att använda skattemedel 

på ett effektivt och korrekt sätt, och fokus ligger därför på utvärdering och uppföljning. 

SEB drivs med fokus mot beställare och en fungerande slutgiltig produkt. Av detta 

följer att SEB jobbar mycket intraprojektärt och Sida mycket interprojektärt. 

Organisatorisk innebär detta vissa skillnader i struktur. Sida arbetar med en tredje part, 

en enhet som är ansvarig för den organisatoriska återkopplingen av kunskap. SEB 

saknar denna enhet och detta kan leda till vissa brister. 
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Förord 

Detta är en kandidatexamensrapport mot Industriell Ekonomi och Organisation 

framtagen av två studenter på det maskintekniska programmet vid KTH, Stockholm. 

Rapporten motsvarar 15 hp och projektet pågick under vårterminen 2010. 

Vi vill tacka företagen SEB och SIDA för deras medverkan, och rikta ett speciellt tack 

till Ann Södergren vid SEB samt Verena Knippel och Joakim Molander vid SIDA för 

deras gästvänlighet och väl underbyggda svar. 

Vi skulle också vilja säga tack till vår handledare Mats Bejhem för stöd och inspiration. 
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1 Inledning 

Projekt är till sin natur ett vitt begrepp som kan definieras på många olika sätt och 

användas i många olika sammanhang. Vissa gemensamma principer finns dock för alla 

dessa definitioner. Alla definitioner bygger på att projekt genomförs av en eller flera 

individer. Definitioner bygger också på att projektet drivs av dessa individers 

arbetsinsats. Däremot finns inget som säger att projektet är beroende av samma 

individer. Individ X kan starta projektet, individ Y kan ta över och avsluta det, utan att 

projektet upphört eller bytt mål. Därför blir projektet ett effektivt organisatoriskt 

verktyg genom vilket dessa individers gemensamma arbetsinsats kan systematiseras och 

optimeras för att uppfylla organisationens mål. 

 

1.1 Projektets grundläggande överföringsproblem 

Om ett projekt inte är tidsmässigt begränsat tenderar det att övergå i permanent 

verksamhet och därmed förlorar projektet sin innebörd. Söderlund och Tonnqvist anser 

att projekt av samma anledning syftar till att uppnå unika mål eller skapa unika 

produkter, just för att inte övergå i permanent verksamhet (Söderlund, 2005; Tonnquist, 

2007). Detta innebär att projektet är en tillfällig arbetsform som söker att uppfylla unika 

mål och upplöses vid projektets slut. Redan här uppstår ett problem. Till skillnad från 

permanent verksamhet upplöses projektorganisationen när projektmålen är uppfyllda. 

Projektet avslutas, projektgruppen splittras och informationen skingras. Förutsatt att 

organisation som analyseras arbetar i projektform och hela tiden skapar nya projekt, så 

kommer det uppstå ett behov av kunskapsöverföring från ett projekt till nästa. Genom 

att återkoppla gamla projekt med nya projekt kan kunskap som redan finns i 

organisationen utnyttjas och på det sättet öka produktiviteten. 

 

1.2 Bakgrund 

Många organisationer och företag inom näringslivet har stora resurser och ekonomiska 

incitament att driva en långsiktig och noggrann utveckling av projektmodeller. För att 

optimera verksamheten och företagets lönsamhet måste projektens utveckling hela tiden 

drivas framåt. I statliga myndigheter med begränsade resurser är det tänkbart att denna 

projektutveckling inte kan drivas i samma omfattning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att jämföra en myndighet med ett industriföretag för att belysa 

eventuella skillnader i kunskapsöverföring inom de olika verksamheterna. Rapporten 

ämnar översiktligt undersöka kunskapsöverföringen på projektnivå, hur denna kunskap 

tas till vara på inom verksamheterna och i vilken grad den bidrar till att öka 

effektiviteten till kommande projekt.  
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1.4 Avgränsning 

Rapporten är begränsad till två verksamheter, en från respektive sektor. Därför är det 

viktigt att komma ihåg att de slutsatser vi drar i detta arbete inte kan anses vara gällande 

för alla andra företag och myndigheter inom dessa sektorer, även om viss signifikans 

torde finnas.  

 

1.5 Metod 

Företaget som valdes var SEB då de arbetar i projektform och befinner sig på en 

konkurrensutsatt marknad och därmed uppfyller frågeställningens krav. Myndigheten 

som valdes var SIDA, en organisation som jobbar med biståndsprojekt under direkt 

styrning av regeringen. På SEB intervjuades projektledaren Ann Södergren. På SIDA 

genomfördes två intervjuer: den första med utvärderaren Verena Knippel och den andra 

med avdelningschefen för Utvärderingsenheten (UTV) Joakim Molander.  

För att bygga upp en stark teorigrund genomfördes litteratursökningar främst inom 

områdena projekt, kunskap, kunskapsöverföring inom organisationer, samt viss 

litteratur på närliggande områden. Genom sökningar i databasen Libris fanns litteraturen 

från ett flertal av Stockholms högskole- och universitetsbibliotek. Mycket information, 

framförallt gällande myndigheter, finns också tillgängligt på officiella hemsidor då de 

måste redovisa verksamheten noggrant.  

Empirin bygger på fallstudier hos de berörda organisationerna SEB och SIDA. 

Intervjuerna var bra tillfällen att få inblick i hur organisationerna jobbar i praktiken: vad 

som fungerar, hur det fungerar, vad som inte fungerar och hur det kan förbättras. 

Intervjuerna gav viktig information om hur verksamheten fungerar ur organisationernas 

egna perspektiv.  

Inför intervjuerna förbereddes frågor som skulle ge svar på verksamheternas syn på och 

genomförande av projektutvärderingar och kunskapsöverföring. Stor vikt lades på hur 

olika delar av organisationen samverkade (ansvarsområden, uppgifter, kunskapsflöde 

etc.). Under intervjuerna användes frågorna mer som ett stöd för diskussion än i syfte att 

besvara varje fråga. 
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2 Kunskap 

Givet att kunskap är något som lagras i människor och påverkar deras handlingar så är 

det också något som påverkar grupper av människor, dvs. projekt och organisationer. 

Varje individs handling påverkar i någon mening organisationens riktning och 

produktivitet, och om kunskap ligger till grund för handling så är kunskap avgörande 

för riktningen. Förutsatt att ökad kunskap leder till bättre handlingsval och därmed 

bättre riktning av organisationen, så blir också spridning av denna kunskap inom 

organisationen kritisk för riktning och produktivitet. Men oavsett på vilken nivå inom 

organisationen som betraktas så förutsätts att kunskap i dess minsta beståndsdel alltid 

återfinns på individnivå. Det är individen som lagrar och utnyttjar kunskapen, och 

individen är således kunskapsöverföringssystemets minsta beståndsdel. 

 

2.1 Kunskap enligt Polanyi 

På individnivå görs en distinktion mellan det som kallas explicit kunskap respektive tyst 

kunskap (Polanyi, 1983). Explicit kunskap representerar kunskap som kan ”kodifieras” 

och överföras med formellt språkbruk, dvs. muntligt eller skriftligt. En utvärdering som 

skrivs ned på papper och skickas vidare till en mottagare som läser och lär sig detta, är 

ett exempel på explicit kunskap. Tyst kunskap är kunskap som är svår att överföra i ord. 

Den tysta kunskapen utgörs av inre, inlärda algoritmer som bygger på erfarenheter, 

sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar. ”We know more than we 

can tell” som Polanyi uttrycker det (Polanyi, 1983, s. 4). Exempel på tyst kunskap är en 

individs förmåga att cykla utan att denne kan beskriva exakt hur, eller dennes förmåga 

att tala ett språk utan att veta vad grammatik betyder. Tyst kunskap kan också vara 

erfarenhet av att leda ett projekt eller ingå i en projektgrupp och kunna de sociala regler 

och tysta normer som råder inom ett projekt. En hårddragen analogi för de två 

begreppen är teoretisk respektive praktisk kunskap.  

 

2.2 Kunskapsöverföring enligt Nonaka och Takeuchi 

Nonaka och Takeuchi vidareutvecklade Polanyis teori genom att implementera dessa 

begrepp i en modell (se Figur 1) för kunskapsöverföring (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Förutsatt att det bara finns dessa två typer av kunskap bör det finnas fyra sätt för 

kunskapsöverföring att ske. Tyst kunskap överförs till tyst kunskap, tyst kunskap 

överförs till explicit kunskap, explicit kunskap överförs till tyst kunskap samt explicit 

kunskap överförs till explicit kunskap. Dessa överföringar sker vid det Nonaka kallar 

socialisering, externalisering, internalisering respektive kombinering. Det är viktigt att 

komma ihåg att alla dessa begrepp, även tyst och explicit kunskap, inte har någon 

tydligt skiljelinje och sker i praktiken ofta samtidigt. Värt att notera är också att dessa 

överföringar alltid sker mellan två (eller fler) individer, men inte nödvändigtvis mellan 

två projekt. 
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Figur 1. Nonakas och Takeuchis modell 
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Socialisering 

Socialisering avser processen där tyst kunskap överförs till tyst kunskap. Detta sker 

genom delade erfarenheter i form av samma tankemodeller, algoritmer och tekniska 

färdigheter. Tyst kunskap överförs via observation, imitation och praktisk träning, dvs 

inget språk i form av ord används. Men tyst kunskap kan enligt Nonaka också överföras 

via språket i ett försök att nå och ändra andras tankemodeller och tysta kunskap t.ex. vid 

brainstormingkonferenser eller propagandakampanjer. Eftersom språket har svårt att nå 

den tysta kunskapen en individ kan det tänkas att denna form av socialisering tar längre 

tid att genomföra. Om individ 1 lär individ 2 att cykla bara genom att själv visa hur 

individ 1 cyklar så har en socialiseringsprocess skett.  

Externalisering 

Externalisering syftar på processen där tyst kunskap blir explicit. Begreppet 

externalisering syftar till att ta något ur sin ursprungliga miljö, i detta fall att placera den 

inre mänskliga algoritmen utanför människan och beskriva den. Det anses vara mycket 

svårt att sätta ord på tyst kunskap, varför det oftast är lättare att använda metaforer, 

analogier eller förklaringsmodeller som beskrivning. Om individ 1 beskriver hur han 

cyklar genom försöka sätta ord på det och likna cyklingen vid t.ex. löpning, eller säger 

”ta fart så går det av sig självt”, så transformeras tyst kunskap till en explicit modell 

som kan skrivas ned. 

Internalisering 

Internalisering avser processen som överför explicit kunskap till tyst kunskap. Här är 

”learning by doing” och ”trial and error” viktiga begrepp, den tysta kunskapens 

inlärningsprocess tar tid på samma sätt som i socialisering. Internalisering sker genom 

att explicit kunskap tränas in till tyst kunskap genom praktisk erfarenhet. Individen kan 

t.ex. ha läst en bok om hur cykling bör gå till, men lyckas cykla först efter ett års 

träning. När individen framgångsrikt cyklat i 30 år har denne sannolikt svårt att återge 

den explicita kunskapen om cykling och kanske rent av glömt bort boken. Explicit 

kunskap har då transformerats till tyst. 
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Kombinering 

Kombinering förklarar processen där explicit kunskap överförs till explicit. Denna 

överföring sker genom dokumentation, datoriserade kommunikationsnätverk (forum), 

telefonkontakt eller möten. Om individ 1 t.ex. berättar för individ 2 hur boken säger att 

cykling bör gå till innan individ 1 själv kan cykla, så sker en tydlig överföring av rent 

explicit kunskap 

 

2.3 Hinder vid kunskapsöverföring enligt Lindqvist 

Där det finns vägar för kunskapsöverföring finns det också hinder. Lindqvist utgår i sin 

avhandling från tre huvudkategorier av hinder av kunskapsöverföring inom 

organisationer: individuella, organisatoriska och andra (Lindqvist, 2001). Att redogöra 

för alla hinder ligger bortom denna rapports räckvidd. Därför tas de mest relevanta upp. 

På organisatorisk nivå nämner Lindqvist hinder som  

 Avsaknad av rutiner och formaliserad process 

 Prioritering av kortsiktiga framför långsiktiga aktiviteter 

 Avsaknad av efterfrågan och uppföljning 

 Avsaknad av mötesplatser och upparbetade kommunikationskanaler 

 Nästkommande projekt startar direkt efter/innan tidigare projekt avslutas  

 Brist vid organisering och genomförande av möten 

 

Han nämner även andra hinder som 

 Tidszonsdifferenser 

 Språkliga barriärer och kulturella skillnader 

 Geografiskt avstånd 

 Brister i dokumentation 

 Kunskap förloras när anställda eller externt involverade individer lämnar 

organisationen 

Det finns ett samband mellan organisatoriska och individuella hinder. 

Organisationen styr individerna och för att lösa problemen på en individnivå är det 

väsentligt att undersöka hindren som finns på organisationsnivå. Genom att införa 

organisatoriska riktlinjer för kunskapsöverföring, till exempel. hur överföringen ska ske 

mellan projekt, kan man styra kunskapsflödet på individnivå. 

 

2.4 Återkoppling och långsiktigt lärande inom organisatoriska system 

Om kunskapsöverföring inom en projektbaserad organisation bryts ned till dess enklaste 

nivå kan det illustreras i en modell bestående av projekt 1 och projekt 2 i kronologisk 

ordning (se Figur 2). Projekten ses som väl avgränsade arbetsinsatser med tydliga mål 

och är tydligt avgränsade i tiden. Projektgruppen upplöses när projektet är avslutat, och 

en ny projektgrupp sätts ihop och startar projekt 2. Denna grupp behöver inte 

nödvändigtvis innehålla nya individer. 
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Det första som kan konstateras är att någon form av kunskapsöverföring torde ske 

mellan dessa två projekt. Överföringen kan ske på ett antal olika sätt. Om grupp 1 och 

grupp 2 består av samma individer överförs kunskap i dessa individer (röd pil). De tar 

med sig erfarenhet från projekt 1 om vad som gick fel, vad det beror på och hur de kan 

göra det bättre. Om grupp 1 och grupp 2 består av olika individer, överförs kunskap på 

fyra sätt enligt Nonakas överföringsteori (blåa pilar). Det tredje fallet är en brist i 

överföring av kunskapen, något hindrar överföringen från att ske, eller så initieras den 

aldrig. I det fjärde fallet sker överföringen via en tredje part. Den tredje parten är en 

separat enhet som är på något sätt ansvarig för kunskapsöverföringen. Detta genom att 

t.ex. utvärdera och följa upp projekt 1 och sedan distribuera resultaten till projekt 2. 

Överföringen från och till den tredje parten är egentligen av samma karaktär som 

överföringarna mellan projekt 1 och projekt 2 (dvs. individ, Nonaka resp. ingen 

överföring), men den fysiska vägen som kunskapen tar är annorlunda och detta innebär 

en förändring i organisationsstrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela överföringsprocessen styrs av projektmodellerna som organisationen använder sig 

av. Den kortsiktiga modellen begränsas till projekt X och beskriver hur ett enda projekt 

ska initieras, genomföras samt utvärderas och avslutas. Den långsiktiga projektmodellen 

beskriver kunskapsöverföringen ur ett större perspektiv: hur organisationen är uppbyggd 

Kortsiktig projektmodell 

Figur 2. Modell av projektbaserad organisation 

  3:e part 

Långsiktig projektmodell 

Kortsiktig projektmodell 

Projekt 1 Projekt 2 
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för att upprätthålla en långsiktig och storskalig kunskapsåterkoppling mellan projekt. 

Vidare kan överföringen ske intraprojektärt (inom) eller interprojektärt (mellan).  
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3 SEB 

SEB (Skandinaviska Enskilda Bank) är ett affärsföretag med ca 20 000 anställda. SEB 

styrs av en ledning och VD, dessa är vidare ansvariga för att leda verksamheten. I 

ledningsgruppen sitter representanter för de olika verksamhetsområdena.  

Nedan är en bild av hur SEB:s organisation är uppbyggd (se Figur 3), denna rapport har 

avgränsats till att endast undersöka IT-avdelningen på SEB, ”Group IT”. De IT-

anställda inom SEB är placerade i SEB:s kontor i Rissne, Stockholm. På ”Group IT” 

arbetar Ann Södergren som projektledare sedan 12 år tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann berättar i en intervju att arbetet inom IT-avdelningen är uppdelat mellan 

utvecklings och förvaltningsavdelningen. Förvaltningsavdelningen består av en 

permanent verksamhet och jobbar inte i projektform, de ansvarar för att drift och 

underhåll av SEB:s IT-system. Utvecklingsavdelningen arbete däremot består till en stor 

del av projektbaserat arbete och det är på denna avdelning SEB:s projektmodell SEB 

Unified Processes används i stor utsträckning. SEB Unified Processes bygger på RUP 

(Rational Unified Processes). 
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Figur 3. The SEB Group organisation (SEB) 
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Projektmodellen SEB Unified Processes infördes för ett par år sedan och idag arbetar ca 

åtta anställda med underhåll och utveckling av projektmodellen på heltid. 

Projektmodellen SEB Unified Processes bygger på kontinuerlig utvärdering av 

projekten (Tonnquist, 2007).  

SEB Unified Processes (se Figur 4) delar in projektet i fyra faser: Förberedelse, 

Etablering, Konstruktion och Överlämning. Till varje fas är ett antal iterationer (I1, I2, 

etc.) kopplade, beroende på projektets storlek varierar antalet iterationer. Enligt SEB 

Unified Processes ska man efter varje iteration utföra en utvärdering för att säkerställa 

att man uppfyllt delkraven i projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Rissne finns förutom Ann Södergren ca 75 projektledare som arbetar med olika 

projekt på SEB, dessa är uppdelare i 3 grupper. De tre grupperna har varsin chef och 

arbetar med liknande typer av projekt. Projektstyrningsgruppen består av 3 personer och 

deras uppgift är att handleda vid genomförandet av projekt samt att utveckla företagets 

projektmognad.       

SEB genomför projekten och för att starta upp ett projekt på Group IT krävs det en 

beställning, som alltid kommer från en intern enhet. Beställaren definierar projektets 

bakgrund, mål, syfte och resurser samt väljer en projektledare, beställaren tillsammans 

med projektledaren bildar en styrgrupp. Styrgruppen bestämmer vilka roller som krävs 

för att genomföra projektet, exakt vilka anställda som ska delta i projektet är 

projektledarens uppgift att bestämma. Valet att gruppmedlemmar är viktigt för att få en 

effektiv grupp med varierande kunskaper och erfarenheter. Ann menar också att 

projektledaren tenderar att vara gruppens enda konstanta punkt under projektet, övriga 

resurser kan plockas in eller skäras bort för att på bästa sätt uppfylla projektmålen. 

Under projektens gång sker fyra utvärderingar vilka genomförs av en annan 

projektledare på SEB. Fyra olika milstolpar även kallade Decision Points (DP) (se Figur 

5) i projektet måste uppnås innan man kan fortsätta med nästa steg. Målet med denna 

utvärdering är bland annat att kontrollera att man följer projektmodellen SEB Unified 

Processes och uppfyller övriga krav som till exempel budget och tidsramar. Beroende 

på vilken fas man är i projektet varierar kraven vid varje DP. Om projektet har brister 

måste dessa åtgärdas innan man får fortsätta. DP utvärderingarna genomförs av en 

annan projektledare på SEB. 

Tid 

Figur 4.Modell av SEB Unified Processes 

Inception/ 

Förberedelse 

Elaboration/ 

Etablering 
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Under arbetet är syftet med de kontinuerliga utvärderingarna att den slutgiltiga 

produkten ska nå upp till kundens krav och att projektmålen ska uppfyllas 

De kontinuerliga utvärderingarna genomförs vid slutet av varje iteration och hur den 

genomförs beslutas av projektledaren (se Figur 6). Vanligtvis genomförs en Lesson 

learned (markerat med rött i Figur 6) vilket innebär att projektmedlemmarna får 

möjlighet att gå igenom arbetet som genomförts under iterationen och diskutera vad 

som går bra och vad som gått mindre bra. Lesson learned görs antingen som en 

gruppdiskussion eller individuellt tillsammans med projektledaren beroende på vad 

projektledaren anser mest lämpligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Group IT sker den slutgiltiga utvärderingen i form av en slutrapport vars enda 

uppgift är att avsluta projektet och sammanfatta vad som gått bra och vad som gått 

mindre bra. Utvärderingen genomförs vanligtvis av projektledaren och skickas till 

beställaren. Slututvärderingen tar vanligtvis ca en vecka för projektledaren att 

genomföra. De som varit delaktiga i projekten är varken delaktiga i eller läser 

slututvärderingen (Södergren, 2010).  

Tid 

Tid 

Figur 5. Projektutvärdering enligt decision points (DP) 

 

Figur 6 Modell av SEB Unified Processes med Lessons learned markerad 

DP 0 DP 1 DP 2 DP 3 

Inception/ 

Förberedelse 

Elaboration/ 

Etablering 

Construction/

Konstruktion 

Transition/ 

Överlämning 

 I1  I2  E2  E1  T2  T1  C2  C1 



16 

 

4 Sida 

Sida är en statlig myndighet vars verksamhet styrs av regeringen. Sidas huvuduppgift är 

att genomföra projekt och program runt om i världen för att uppnå de olika landsmålen 

som regeringen satt upp. Sida lyder under Utrikesdepartementet och disponerar över ca 

halva biståndsbudgeten, för 2010 får Sida 16 miljarder SEK.  (Så styrs vi - Sida, 2010).  

Joakim Molander, avdelningschef för UTV (Sekretariatet för utvärdering) på Sida, 

berättar att Sida inte bedriver egna projekt, förutom enstaka interna förändringsprojekt. I 

huvudsak sysslar Sida med att bedöma andras projektförslag och finansiera 

genomförandet av dessa. Sida kan ses som en extern enhet gentemot projekten. Sida har 

representanter i form av olika landteam, ett för varje land. I dessa landteam sitter 

personer med god kännedom och kan bedöma vilka projekt och program som bör 

genomföras. 

Sidas organisation är uppdelad i tre delar, operations, policy samt management (se Figur 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Sidas organisation (Vår organisation - Sida, 2010) 
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På policy sitter experter med ämneskompetens inom olika områden. Policyavdelningen 

ansvarar för kontakt med andra givare, kvalitetssäkring samt kompetensförsörjning. För 

att uppnå detta har Sida infört ”nätverk” som styrs av policyavdelningen. Nätverken 

fungerar som ett forum för Sidas anställda där ämneskompetens och kunskap samlas. I 

nätverken ingår personer som besitter relevant kompetens och t.ex. själva varit 

utomlands och jobbat som handläggare. Medlemmarna i Sidas projekt och program har 

möjlighet att kontakta nätverken då de vill ha råd och hjälp, på det sättet kan Sidas 

handläggare som befinner sig utomlands utnyttja kunskap som annars skulle vara utom 

räckhåll. 

Operations består både av personer i Sverige och ute i fält och de ansvarar för att 

biståndet genomförs. Operations är uppdelade i olika avdelningar i vilka det finns 

landteam som ansvarar för att genomföra projekt och programstrategier för ett specifikt 

område. 

Management ansvarar för att organisationen ska ha de verktyg den behöver för att 

arbeta så effektivt som möjligt samt att följa lagar och förordningar. Inom 

managementavdelningen ingår även Sekretariatet för utvärdering (Vår organisation - 

Sida, 2010). 

Sidas arbete regleras av regeringen genom förordningar, regeringens årliga 

regleringsbrev samt enskilda regeringsbeslut. Förordningarna beskriver hur Sida ska 

utföra sitt arbete och vilka organisationer Sida ska samarbeta med. Regleringsbrevet 

som kommer årligen anger mer specifik hur och var Sida ska spendera pengarna. 

Då Sida är en statlig myndighet finns det ett krav på att de måste redovisa hur de 

spenderat pengarna och vilka resultat det gett, detta sker genom Sidas årsredovisning 

och resultatbilaga För att Sidas arbete ska kunna redovisas, utvärderas det av två interna 

enheter samt två externa enheter (se Figur 8). Genom utvärderingarna kontrolleras också 

att Sidas insatser håller en hög kvalitet och ger resultat (Så styrs vi - Sida, 2010).  

Två externa myndigheter utvärderar Sidas arbete, Riksrevisionen och Sadev (Institutet 

för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete) syftet med deras arbete är att 

granska och effektivisera Sidas arbete. Inom Sida finns det två enheter som granskar 

och utvärderar Sidas arbete, UTV (Utvärderingssekretariatet) och Internrevisionen. 
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UTV (Sekretariatet för utvärdering) är en intern enhet på Sida med elva anställda som 

jobbar med kvalitetssäkring och samordning av Sidas utvärderingar. En utvärdering på 

Sida är en omfattande process. Enligt Verena Knippel, som är utvärderare på UTV, 

genomförs inte utvärderingar på enskilda projekt. Istället görs utvärderingar på stora, 

generella områden som är gemensamma för många projekt och därför anses vara mer 

relevanta. I UTV:s arbetsuppgifter ingår även att finnas som stöd och råd vid 

utvärderingar av Sidas samtliga projekt. UTV genomför alltså inga utvärderingar på 

egen hand, utan är ansvariga för att utvärderingarna sker och att de sker på rätt sätt. 

Inom alla projekt genomförs reviews, dessa är ofta av rent praktisk karaktär och avser 

att följa upp de direkta resultaten av ett projekt och om projektmålen har uppfyllts. 

UTV samordnar alla utvärderingar och distribuerar dem till de som berörs av dem. 

Genom nyhetsbrev, publikationsdatabaser och workshops får de anställda på Sida 

tillgång till utvärderingarna.  

Sidas utvärderingssystem är omfattande och många individer, projekt, organisatoriska 

enheter och verktyg är inblandade. Verena Knippel menar att detta system innehåller så 

många komponenter att det riskerar att bli självbelastande. Samtidigt styrs Sidas 

riktlinjer av myndigheter, av individer och institutioner som inte är direkt inblandade i 

Sidas arbete, och denna distans också innebär en belastning på systemet.  

Joakim Molander som är avdelningschef på UTV menar att Sida delvis anlitar konsulter 

för utvärdering och specifika uppdrag utomlands, men strävar efter att minska denna 

andel av extern arbetskraft. Genom att anlita och samarbeta med lokala organisationer i 

projektlandet kan tyst kunskap bevaras på plats, vilket gynnar landet mer i längden.  

När Sida bedömt ett projektförslag och finansierat det lämnas ansvaret alltid över helt 

till projektägaren. Detta i kombination med att lokala organisationer är delaktiga, 

hjälper till att skapa tyst projektkunskap lokalt. 

Joakim Molander är väl medveten om Sidas omfattande explicita utvärderingssystem 

och menar all kunskap inte kan utnyttjas på effektivt sätt. Målet för Sidas organisation 

är därför att sträva efter överföring av tyst kunskap genom t.ex. socialisering och 

externalisering, det Molander skulle kalla för diskurs. 

Figur  8 Enheter som utvärderar SIDA 
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5 Diskussion 

Myndighet och företag jobbar på olika sätt. Att Sida inte genomför egna projekt innebär 

stora konsekvenser på organisationsstrukturen, de har även en annorlunda attityd mot 

återkoppling och uppföljning av projekten. SEB jobbar mer intraprojektärt och är 

fokuserade på att uppnå projektmålen för att tillgodose beställarens krav. Detta är 

viktigare för SEB än långsiktig återkoppling. Sidas fokus ligger tvärtom på hur de bäst 

kan återkoppla kunskapen från projekten för att effektivisera användningen av 

skattemedel. Deras olika intressen ligger till grund för denna diskussion om huruvida 

deras fokus ligger intra- eller interprojektärt, samt strukturella organisatoriska 

skillnader. 

 

5.1 SEB  

Inom SEB sker återkoppling av kunskap främst under projektets gång. Vid projektets 

slut genomförs ingen riktig utvärdering. Kunskapsöverföringen sker i projektens 

slutskede endast mellan projektledare och beställare.  

 

Intraprojektärt 

Vid Lessons learned sprids kunskapen som gruppmedlemmarna införskaffat under 

arbetets gång genom explicit kunskapsöverföring. Enligt Nonakas modell kan denna typ 

av kunskapsöverföring främst identifieras som kombinering och externalisering. Om 

lessons learned sker vid upprepade tillfällen tenderar kunskapsöverföringen att övergå 

till socialisering, då individerna i gruppen påverkar varandras tankemodeller. 

SEB återkopplar tydligt kunskap inom projekten genom dess iterativa karaktär. 

Projektledaren och gruppens övriga medlemmar återkopplar med dessa verktyg 

kunskapen de tillgodogjort sig och använder den i nästa steg av projektet för att 

systematiskt säkerställa uppfyllandet av projektmålen.  

 

Interprojektärt  

Vid varje Decision points sker det en överföring av både tyst och explicit kunskap 

mellan parallella projekt, dvs kunskapen överförs mellan olika projekt under projektets 

gång. Denna diskurs sker mellan projektledarna och gynnar därför främst kunskapen 

hos dessa, och inte i första hand övriga gruppindivider. 

Trots detta saknar SEB i högsta grad kunskapsöverföring mellan projekten. Ett försök 

till överföring görs när slutrapporten skrivs, men kunskapsöverföringen sker här bara 

mellan projektledare och beställare. Kunskapen från slutrapporten kan därmed inte 

tillgodogöras av gruppens övriga medlemmar. Projektledaren blir då den enda som bär 

med sig denna explicita kunskap från slutrapporten till nästa projekt (se röd pil Figur 2). 

Då projektledaren tenderar att vara den enda individ som är med från projektets början 

till dess slut förs tyst projektkunskap i högsta grad också av projektledaren. 
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5.2 Sida 

På Sida är man medveten om vikten av kunskapsöverföringen och återkoppling mellan 

projekten. Som en myndighet har SIDA krav på sig att redovisa och offentligöra sitt 

arbete och lägger därför ner mycket tid och resurser på att det ska ske på ett effektivt 

sätt.  

 

Intraprojektärt 

Då Sida alltid lämnar över ansvaret till projektägaren är möjligheterna att jobba 

intraprojektärt små. Genom de två reviews som görs följs projektmålen upp, men detta 

kan knappast jämföras med den iterativa processen som sker i SEB:s projekt. Detta en 

direkt följd av Sidas roll som biståndsgivare som, enligt riktlinjerna från staten, inte 

driver några egna projekt. Däremot kan Sida styra riktlinjerna för hur projekten ska 

genomföras, t.ex. genom att bevara tyst kunskap lokalt vilket också sker. 

 

Interprojektärt 

Sidas styrka ligger i överföring och återkoppling mellan projekt. Den centrala roll som 

UTV utgör är av vital betydelse för den organisatoriska återkopplingen. UTV samlar in 

utvärderingarna och sprider kunskapen både explicit och tyst genom workshops och 

nyhetsbrev. Genom SIDAs nätverk nås experter som själva varit delaktiga i projekten 

och besitter både tyst och explicit kunskap. När medlemmarna i projekten kontaktar 

nätverken överförs experternas tysta och explicit kunskap till explicit kunskap. Enligt 

Nonakas modell sker kunskapsöverföringen både genom externalisering och genom 

kombinering: individer som besitter kunskapen i fråga har möjlighet att uttrycka den i 

ord via nätverket. Denna typ av överföring av kunskap löser problemet med geografiska 

avstånd och ökar tillgängligheten på den kunskap som faktiskt finns inom 

organisationen.  

 

5.3 Tredje parten: den centrala enheten 

Tyst och explicit kunskap lagras i eller utanför människor som är inblandade i projektet. 

Kunskapen måste lagras och återanvändas i systemet för att återkoppling ska kunna ske, 

det vill säga: att kunskapsöverföring sker innebär inte alltid att återkoppling sker. 

Kunskapen kan överföras till provisoriska resurser, till exempel konsulter, som inte 

återkopplar kunskapen inom samma organisation.  

Återkoppling av kunskap är beroende av en granskande enhet som lagrar informationen. 

Denna kan utgöras av en intern projektresurs som projektledaren, eller en 

projektmedarbetare, som lagrar tyst kunskap och sedan tillämpar den. Den kan också 

utgöras av en extern enhet, en tredje part, vars uppgift är att granska ett eller flera 

projekt och samla information om hur systemet fortlöper och återkoppla informationen i 

nästkommande projekt för att effektivisera organisationen. Ett bra exempel på detta är 

UTV på Sida.  

Genom att ha en tredje part som har en övergripande koll på projekten som bedrivs i ett 

företag kan många av hindrena för kunskapsöverföring avvärjas. Den centrala enheten 
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kan kontrollera att projekten genomförs på ett effektivt sätt. Genom att ha en enhet som 

samlar alla projekt blir kunskapen mer lättillgänglig och kunskapsöverföringen gynnas. 

SEB arbetar mer med ett kortsiktigt perspektiv, fokus ligger på genomförandet av det 

aktuella projektet. Prioritet ligger i att projektet ska bli klart och att beställaren ska bli 

nöjd. De saknar en central enhet som kan arbeta för att projekten ska bli mer effektiva 

ur ett långsiktigt perspektiv. Sida har till skillnad från SEB detta och kan styra 

riktningen av projekten ur ett långsiktigt perspektiv för att bli en mer effektiv 

organisation. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjumall SEB, projektledare 

 

Resurser och Bakgrund 

Roll inom företaget? Projektledare?  

Av de 2000 anställda på SEB som jobbar med IT-relaterade uppgifter 

jobbar från Stockholm? Rissne? Hur är ni är uppdelade (ansvarsområden + 

geografiskt)? Hur kommunicerar ni mellan avdelningarna?  

Antal anställda som jobbar i projektform? Har andelen projekt ökat de 

senaste åren? 

(Hur stor del av ert arbete består av projektarbete? ) 

Finns det en avdelning som jobbar heltid med utveckling av 

projektmodeller? 

Om ja: Hur mycket tid och pengar läggs på projektmodeller inom SEB IT?  

 

Rational Unified Process 

Hur och i vilken utsträckning använder ni RUP i praktiken? Kunskap 

bland anställda?  

Vad säger RUP om hur utvärdering bör ske? 

Finns det krav på utvärdering från ledningen om hur den bör ske? 

 

Projektutvärdering 

Finns det avsatt tid och resurser i projekten till utvärdering? 

Hur många arbetstimmar läggs totalt på utvärdering i organisationen av 

det totala antalet arbetstimmar? (Obs externa / interna resurser av dom 

timmarna) 

Hur genomför ni er utvärdering? Omfattning? 

Utförs kontinuerlig utvärdering under projektets gång? Tyst/explicit? 

Genomförs det någon utvärdering av projekten vid avslutningsfasen?  

Kommer informationen ut till övriga medarbetare/projektgruppen och till 

nästa projekt? 

Vem är det som ansvarar för utvärderingen? Tredje part? Har 

medlemmarna i projektgruppen någon roll i utvärderingen?  

Om tredje part: Problem när tredje part utvärderar ett projekt de inte varit 

direkt delaktiga i? 

 

Tyst / explicit mellan projekten 
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Tyst kunskap: Kontakt mellan anställda/avdelningarna, erfarenhet av 

andra projekt, möten. Explicit: Dokumentation, böcker, information som 

kan lagras på papper. 

Hur tror du att ni överför explicit kunskap? (Dokumenteras denna 

information/kunskap till framtida projekt? Var lagras den?) 

Hur tror du att ni överför tyst kunskap? 

Vem sätter ihop projektgrupperna? 

Hur ser gruppkonstellationerna ut i de olika projektgrupperna(storlek, tid, 

splittring)? Jobbar samma personer tillsammans i projekten eller varierar 

sammansättningen av projektmedlemmar (dels under projekt, dels mellan 

projekt + interna/externa resurser) 

 

Långsiktigt 

Upplever företaget/projektledaren/medarbetarna att projekten blir mer 

effektiva av utvärderingsarbetet? 

Hur lagras den ökade projektkunskapen långsiktigt? Finns medveten 

strategi? Ålderstruktur, personalomsättning osv? 

Hur kan utvärderingssystemet bli effektivare? 
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7.2 Bilaga 2: Intervjumall Sida, handläggare 

 

Resurser och Bakgrund 

Roll inom företaget? Projektledare?  

Hur många jobbar på Sida/UTV? 

Utvärderar ni interna projekt eller externa projekt främst? 

Hur stor del av ert arbete består av projektarbete? Hur många projekt? 

Antal anställda som jobbar i projektform? Har antalen ökat de senaste 

åren? 

Finns det en avdelning som endast arbetar med projektmodeller? 

Om ja, hur mycket tid och pengar läggs på projektmodeller inom Sida?  

 

LFA 

Används LFA? 

Hur och i vilken utsträckning använder ni LFA i praktiken? Kunskap 

bland de anställda? 

Finns det krav på utvärdering från ledningen om hur den bör ske? 

 

Projektutvärdering 

Hur lång tid tar utvärderingen av ett projekt? 

Hur genomför ni er utvärdering? Omfattning? 

Utförs kontinuerlig utvärdering under projektets gång? (Tyst/explicit?)  

Kommer informationen ut till övriga medarbetare/projektgruppen och till 

nästa projekt? 

Om tredje part: Problem när tredje part utvärderar ett projekt de inte varit 

direkt delaktiga i? 

 

Tyst / explicit mellan projekten 

Tyst kunskap: Kontakt mellan anställda/avdelningarna, erfarenhet av andra projekt, 

möten.  

Explicit: Dokumentation, böcker, information som kan lagras på papper. 

Hur tror du att ni överför explicit kunskap? (Dokumenteras denna 

information/kunskap till framtida projekt? Var lagras den?) 

Hur tror du att ni överför tyst kunskap? 

Vem sätter ihop projektgrupperna? 

Hur ser gruppkonstellationerna ut i de olika projektgrupperna(storlek, tid, 

splittring)? Jobbar samma personer tillsammans i projekten eller varierar 
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sammansättningen av projektmedlemmar (dels under projekt, dels mellan 

projekt + interna/externa resurser) 

 

Långsiktigt 

Upplever företaget/projektledaren/medarbetarna att projekten blir mer 

effektiva av utvärderingsarbetet? 

Hur lagras den ökade projektkunskapen långsiktigt? Finns medveten 

strategi? Ålderstruktur, personalomsättning osv? 

Hur kan utvärderingssystemet bli effektivare? 
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7.3 Bilaga 3: Intervjumall SIDA, avdelningschef 

 

Operations/Landteam: 

1 Deras roll ute i fält /Stockholm?  

2 Hur engagerade är de i arbetet som bedrivs ute i fälten?  

3 Har de någon roll i utvärderingen (Review)?  Vad ingår i 

den? 

4 Använder de sig av LFA? 

Nätverk 

5 Vilka nätverk finns det? 

6 Vilka är med i de olika nätverken? 

7 Byter man nätverk (ofta)? 

8 Hur påverkar nätverken arbetet på projektnivå (i vår 

modell)? 

Kommiteer 

9 Nytt eller har det funnits länge? 

10 Vilka finns det?  
11 Deras roll? Vad undersöker dom? 

12 Protokoll och Management Response? 
13 Hur påverkar kommiteerna arbetet på projektnivå? 

 
Kunskap 
  14 Hur överförs tyst kunskap mellan projekten? 
  15 Hur överförs explicit kunskap mellan projekten? 

16 Vilken kunskap/information bedöms som relevant för 
Sida när ni avgör om en utvärdering ska göras?  ”Vi spelar 

dock en central roll för att samordna och kvalitetssäkra utvärderingar 

som vi bedömer vara av strategiskt intresse för Sida” 
  
Feedbacksystemet 

17 Ingen central enhet som tar emot alla utvärderingar?  
18 Upplever du resp projektägarna att projekten blir mer 
effektiva av utvärderingsarbetet? Hur kan systemet bli mer 
effektivt för att bevara kompetens + fungera som feedback-
motor? 
19 Hur lagras den ökade projektkunskapen långsiktigt? 
Personalomsättning, konsulter osv? 

 

 

 

 

 


