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Sammanfattning 
 
Projekt är idag en populär arbetsform. Att se projekt som en avgränsad 
verksamhet skapar problem med att föra över kunskap och erfarenheter mellan 
projekt inom organisationen. Genom en projektutvärdering kan en organisation 
föra vidare erfarenheter mellan projekt och förbättra framtida projekt. Vi valde 
att göra en fallstudie i tre organisationer för att se vad projektutvärderingar ger 
organisationer och hur tidigare erfarenheter förs vidare. 
Undersökningsenheternas företrädare framhöll vikten av att lära av tidigare 
erfarenheter och att göra en projektutvärdering. Vi fann dock att det finns brister 
i hur projektutvärderingen genomförs och hur organisationerna tar till sig av 
resultatet.  



 

Abstract 
 
Projects are a popular workform today. To see projects as a delimited activity 
creates problems when transferring knowledge and experiences between projects 
within the organization. Through a project evaluation, an organization can pass 
on experiences between projects and improve future projects. We have chosen to 
do a case study in three organizations, in order to see what project evaluations 
give organizations and how previous experiences are passed on to other projects. 
The representatives of the companies in our study stated the importance of 
learning from earlier experiences and the importance of doing a project 
evaluation. We found, though, that there are flaws in how the project evaluation 
is carried out and how the organizations resort to the result.    
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1. Inledning 
 
Vi lever i ett allt mer föränderligt samhälle där företag och organisationer 
ständigt måste utvecklas för att nå konkurrensfördelar. För att klara av denna 
utveckling och för att vara konkurrenskraftiga krävs det ett högt arbetstempo, 
samtidigt som resultatet i slutänden måste hålla en hög kvalitet. Denna 
utveckling har medfört att projekt idag blivit allt vanligare eftersom det är en 
arbetsform där det är relativt enkelt att sammankoppla de kvalifikationer som 
behövs för att klara av en specifik uppgift. Ökat användande av projektformen 
har fått till följd att traditionella arbetssätt till en del blivit övergivna till förmån 
för projektformens effektiva arbetssätt. Vi har valt att skriva om projekt eftersom 
det idag pågår projekt i stort sett överallt i arbetslivet. Vi tycker därför att det är 
ett aktuellt ämne att undersöka då vi snart ska ut i arbetslivet, och vi med stor 
sannolikhet kommer att arbeta med projekt i någon form i vår framtida 
yrkesverksamhet.   
 

1.1 Bakgrund 
 
Idag är projekt en vanlig benämning på en mängd olika verktyg som kanske inte 
har ett dugg med arbetsformen projekt att göra. Projekt har blivit ett modeord 
som ofta uppfattas positivt och som kan användas för att lösa ett antal problem i 
en organisation, till exempel för att öka engagemanget, kringgå bestämmelser 
eller för att åstadkomma en förändring. Även om den vanliga definitionen på vad 
som är ett projekt är lite problematisk, så går det att särskilja projekt ifrån den 
ordinarie verksamheten med två tydliga särdrag. För det första har projekt ett 
dominerande och specifikt syfte, medan permanenta organisationsformer oftast 
har mer än ett syfte att ta hänsyn till. För det andra är projekt en 
organisationsform som ska avvecklas när målet är uppnått. (Marttala & Karlsson, 
1999). 
 

1.1.2 Varför arbeta i projekt? 
 
Enligt Lööw (1999) är projekt riktade mot resultat och därför är det enklare att 
prioritera de uppgifter som faller inom projektets ramar jämfört med uppgifterna 
som sker i den ordinarie organisationen. Lööw anser vidare att genom att arbeta 
med människor som har rätt kompetens och intresse för ett visst projekt kan all 
kraft ägnas åt en viss uppgift. Det leder till att personalen kan fokusera på en 
uppgift och inte behöver ödsla sin tid på att hoppa mellan olika arbetsuppgifter. 
En effektivitetsökning uppkommer därför på detta sätt. Gustavsen och Hofmaier 
(1997) anser också att om ett företag ska kunna överleva och utvecklas är det inte 
tillräckligt med att ha en effektiv driftsorganisation. Idag krävs det vidare att 
företag förändrar sin verksamhet, organisation och arbetssätt i och med nya och 
högre krav från omgivningen. Dessa olika dimensioner visar att genom sin 
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effektivitet och lätthet till förändring är projekt en arbetsform som är en 
nödvändighet för organisationer om de vill överleva framtidens ökade krav. 
Projekt är därmed lämpade för uppgifter av engångskaraktär. (Ibid.). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett viktigt begrepp i vår nutida värld är betydelsen av kunskap. Att se projekt som 
en avgränsad verksamhet skapar problem med att överföra kunskaper och 
erfarenheter från tidigare projekt. Senge (1995) anser att projektorganisationen 
är ett bra sätt att få en lärande organisation som ständigt utvecklas. Trots detta 
lärande tenderar kunskapen att bli relativt projektorienterad (Berggren, 2004). 
Enligt bland andra Levitt och March (1988) tenderar företag att lagra en stor del 
av kunskap i rutiner, vilket inte projekt har. Om man ser projekt som en unik 
företeelse uppstår problem med att dra lärdom av projekt, eftersom inga rutiner 
för att hantera denna unika situation finns. Etablering av olika rutiner för 
projektledning kommer troligtvis inte att vara tillräckligt för att skapa ett 
framgångsrikt lärande mellan projekt. En nackdel med projekt, enligt vår 
uppfattning, är att kunskap inte förs vidare inom organisationen när personalen 
går vidare efter projekttidens slut. Då kunskapen inte förs vidare kan det leda till 
att organisationen inte drar lärdomar av tidigare erfarenheter. Det leder till att 
kunskap om förbättringar och fallgropar inom projekt som blivit kända inte 
bevaras i organisationen. Varför kunskapen inte förs vidare kan bero på att ingen 
projektutvärdering har gjorts, och således finns ingen sammanställning över 
projektets erfarenheter. En annan aspekt på varför kunskapen inte förs vidare 
kan bero på att det inte finns någon kunskap inom organisationen om hur den 
ska tolkas och användas. En annan bidragande orsak till att kunskap och 
erfarenheter inte sprids vidare kan vara bristande kommunikation mellan 
projektdeltagarna. Vi anser att det är viktigt med en projektutvärdering och en 
god kommunikation så att framtida projekt inte ska behöva genomlida samma 
problem som ett projekt innan har haft, samt kunna dra nytta av tidigare positiva 
erfarenheter. Speciellt i mjuka projekt som till exempel 
organisationsutvecklingsprojekt eller förändringsprojekt tror vi att det brister i 
projektutvärderingen och i kommunikationsöverföringen, då det inte är så lätt att 
se och ta på det slutliga resultatet. Vi har en hypotes om att organisationer gör 
projektutvärderingar men att de inte går vidare och använder sig av det resultat 
utvärderingen kommer fram till och att kommunikationen brister mellan 
projekten beroende på bland annat tids- och resursbrist.  
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1.3 Syfte 
 
Vi har för avsikt att undersöka vad projektutvärderingar ger organisationer, om 
organisationer går vidare med projektutvärderingens resultat samt om 
kunskapsöverföring mellan projekt fungerar. Följande frågeställningar vill vi 
besvara: 
 

- Genomför organisationer projektutvärderingar och i sådana fall på 
vilket sätt? 

- För organisationer projektutvärderingens resultat vidare till framtida 
projekt och hur genomförs kunskapsöverföringen? 

- Tar projekt till sig av tidigare projektutvärderingsresultat och i sådana 
fall på vilket sätt? 

 

1.4 Definitioner 
 
I denna uppsats har vi arbetat utifrån följande definition av dessa begrepp: 
 
Diskurs: Diskurs betyder i dagligt tal samtal och dryftning. I 

filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna 
en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. 
Med diskurs menas därmed det i tal eller skrift använda, 
konkreta språket i motsats till det abstrakta språksystemet 
som användningen exemplifierar. (www.ne.se). 

 
Lärande: Lärande definieras som relativt varaktiga förändringar av en 

individs eller en grupps kompetens som uppkommer genom 
individens eller gruppens samspel med sin omgivning 
(Ellström, 1996). 

 
Mjuka projekt: Marknadsprojekt och interna förändringsprojekt. 

Marknadsprojekt syftar till att vidga och förändra 
organisationens yttre ramar för verksamheten, till exempel 
en ny geografisk marknad eller en säljkampanj. Interna 
förändringsprojekt handlar om att förbättra organisationen 
genom att förbättra och utveckla arbetet.  

 
Projektutvärdering: En summativ utvärdering efter projektets avslut.  
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2. Metod 
 
En metod är ett redskap, ett systematiskt sätt att lösa problem och komma fram 
till ny kunskap. Metoden beskriver hur data samlats in och på vilket sätt 
empiridelen genomförts. I metoden ingår också en beskrivning av de problem 
som uppstått samt tillförlitligheten av den information som används i arbetet. 
Holme och Solvang (1997: 11) menar att: ”Metod är en nödvändig, men inte 
tillräcklig, förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller 
en seriös undersökning.” Vi kommer i denna del av uppsatsen att redovisa de val 
som gjorts och på vilket sätt studien av projektutvärdering har genomförts.  
 

2.1 Forskningsansats 
 
Holme och Solvang (1997) anser att kunskaper i metodik inte är något 
självändamål, utan ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med olika 
undersökningar och med sin forskning. De menar vidare att utan grundläggande 
kunskaper och förståelse i metodfrågor blir det svårt att nå dessa mål. 
 
Slutsatser i ett forskningsarbete kan enligt Zikmund (2000) dras antingen genom 
induktion eller genom deduktion. Deduktion innebär att en slutsats tas fram 
utifrån en allmänt känd teori eller något annat vilket är allmänt känt att vara sant. 
Den deduktiva ansatsen är ofta lättare att jobba med beroende på att forskarna 
utgår från befintliga teorier inom området. Det kan dock vara en nackdel, 
eftersom det finns risk att falla in i gammalt tänkande och på så sätt missa nya 
innovativa synsätt. (Ibid.). 
 
Genom att använda det induktiva sättet att dra slutsatser startar undersökningen 
i empirin, där det gäller att gå från erfarenhet till att formulera en teori (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2003). Genom att arbeta på detta sätt bidrar man till ett 
innovativt tänkande. Den negativa aspekten är att det ofta är väldigt tidskrävande. 
(Ibid.). 
 
Vi har tidigare i vår utbildning läst kurser i projektarbete. Där har det 
framkommit att projektutvärderingar ofta inte görs på ett tillfredsställande sätt. 
När de genomförs överförs inte alltid resultatet vidare till framtiden. Vi 
formulerade därför en hypotes om att organisationer gör projektutvärderingar 
men att de inte går vidare och använder sig av resultatet som framkommer i 
utvärderingen. Vi ville därför testa vår hypotes och se om  organisationer gör 
utvärderingar och om de tar till sig av projektutvärderingens resultat. Vi utgick 
således ifrån vår hypotes och genomförde sedan en undersökning inom 
projektutvärderings- och kunskapsöverföringsområdet för att se hur det fungerar 
i praktiken. Den forskningsansats vi därmed valde att använda i detta arbete var 
en deduktiv ansats. Risken med deduktiva ansatsen är enligt Zikmund (2000) att 
falla tillbaka i gamla tankesätt. Då vi har formulerat en hypotes, som i sig är unik 
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och inte baserar sig på gammal teori, ser vi inte risken att falla tillbaka i gamla 
tankebanor särkilt stor.  
 
När det gäller tillvägagångssätt av undersökningen finns det enligt Denscombe 
(2000) två utgångspunkter, kvalitativ och kvantitativ forskning. Denscombe 
menar att distinktionen mellan dessa forskningsmetoder inte är helt ”vattentät”, 
men det går att göra vissa generella distinktioner mellan dem. Holme och 
Solvang (1997) anser att kvantitativa metoder förutsätter att de teoretiska 
begreppen kan göras mätbara, det vill säga att informationen skall kunna 
kvantifieras. Vid användningen av en kvantitativ metod har intervjuarna i förväg 
bestämt vilka frågor de ska ställa, och de har också i förväg bestämt tänkbara svar 
utan att ta hänsyn till om dessa upplevs relevanta. Om ny information kommer 
fram under undersökningen får forskarna med den kvantitativa ansatsen inte ta 
med den informationen och ändra i undersökningen utan måste då ignorera 
denna nya information. (Ibid.). 
 
En kvalitativ metod har sin styrka i att den skapar en helhetsbild vilket möjliggör 
en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Präglingen hos den 
kvalitativa ansatsen är att den går ner på djupet istället för på bredden. Denna 
ansats medger också en flexibilitet och tillåtelse att ändra i undersökningen om 
ny information tillkommer eller om förutsättningar ändras. Det är en lägre grad 
av strukturering i en kvalitativ ansats än i den kvantitativa ansatsen. Planeringen 
och upplägget i en kvalitativ undersökning karaktäriseras av att den kontinuerligt 
utvecklas under hela undersökningsfasen. Styrkan i den kvalitativa ansatsen 
ligger också i att upplägget kan ändras och ny information kan tas in under själva 
genomförandet av undersökningen. Detta ger en bättre och mer grundläggande 
förståelse av frågeställningen och syftar till att fånga egenarten hos den enskilda 
enheten och dennes speciella livssituation. (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsansats eftersom vi fann den 
lämplig för att besvara våra frågeställningar samt för att se om vår hypotes 
överensstämde med praktiken. Vi fann den kvalitativa ansatsen lämplig då vårt 
syfte har en kvalitativ karaktär och vi ej hade för avsikt att studera siffror. Vi ville 
inrikta oss på beskrivande och uttömmande svar och därmed få ett sånt djup i 
våra intervjuer att våra frågeställningar besvarades. Syftet har också varit att 
betrakta hur projektutvärdering och kunskapsöverföring hänger ihop i deras 
sammanhang och inte på specifika faktorer. Eftersom vi ville undersöka detta 
sammanhang passade den kvalitativa ansatsen vår undersökning då den också 
fokuserar på ett färre antal undersökningsenheter. 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) är en undersökningsansats en 
generell plan över hur forskningsfrågorna ska besvaras. De anser vidare att 
undersökningsansatsen ska innehålla tydliga mål och ha en vald strategi för hur 
informationen ska insamlas. Det finns ett flertal olika forskningsansatser, och 
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vilken av dessa ansatser som är mest lämplig är beroende av vad som ska 
undersökas. Den undersökningsansats vi valde att använda oss av var en 
fallstudie, beroende på att den enligt Denscombe (2000) är lämplig att använda 
då undersökningen ska fokusera på en eller några enstaka undersökningsenheter. 
Vårt fall i denna undersökning var att undersöka om/hur organisationer gör 
projektutvärderingar och om/hur de arbetar med kunskapsöverföring mellan 
projekt. Denscombe menar också att fallstudien lämpar sig bäst då 
undersökningen ska ske på djupet och ha fokus på relationer och processer, vilket 
vi ville med vår undersökning. Enligt Merriam (1994) är nackdelen med att göra 
fallstudier att det inte går att dra generella slutsatser, utan endast uttala sig om 
de undersökta fallen. Vi hade dock inte för avsikt att dra några generella 
slutsatser utan vi ville fokusera på det resultat vi fick fram från våra 
undersökningsenheter, vilket vi ansåg vara ytterligare ett skäl för att fallstudien 
var adekvat att använda i vår undersökning.  
 
Vi valde att använda oss av personliga intervjuer då de är lämpliga att använda då 
man enligt Denscombe (2000) ska samla mer detaljerad information från ett 
mindre antal människor. Vi ville ha denna detaljerade information av kvalitativ 
typ för att kunna erhålla det djup i undersökningen som vi eftersträvade för att 
finna svar på vår hypotes och vårt syfte. Intervjuer tenderar även att ge hög 
validitet eftersom det går att minimera risken att frågorna blivit missförstådda 
och därigenom gett ett felaktigt svar. Ett annat skäl till att personliga intervjuer 
väljs enligt Denscombe är att man vill studera känsliga frågor och data baserade 
på emotioner, erfarenheter och känslor. Vi ansåg att det i huvudsak var 
respondenternas erfarenheter vi ville få fram med undersökningen och inte deras 
känslor och svar på känsliga frågor. Eftersom vi hela tiden var delaktiga i 
intervjuerna kunde vi förklara för respondenterna om denne fann någon 
frågeställning oklar.  
 

2.3 Litteraturstudie 
 
Enligt Denscombe (2000) bör alla undersökningar som gör anspråk på att vara 
forskning börja med en litteraturöversikt. Litteraturöversikten syftar till att 
fastställa den existerande kunskapen inom forskningsområdet och att undvika en 
upprepning av den forskning som redan har genomförts samt att utgöra en 
grundval för ny forskning (ibid.). 
 
I begynnelsen av vårt uppsatsarbete genomförde vi en litteraturundersökning för 
att sätta oss in i ämnet och det valda problemområdet. Litteraturundersökningen 
ägde rum på Luleå tekniska universitets bibliotek. Sökandet av böcker skedde på 
Lucia, vilket är universitetsbibliotekets katalog över böcker och tidsskrifter. De 
sökord vi använde oss av var: projekt, projektutvärdering, utvärdering, kunskap 
och kunskapsöverföring. Resultatet bestod av sekundärdata i form av böcker och 
rapporter. Via artikelsökningar med liknande engelska sökord i databaserna 
Emerald och Business Source Elite fann vi vetenskapliga artiklar. Vi har även 
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använt oss av ovanstående sökord på www.eniro.se för att hitta hemsidor på 
Internet med material om projektutvärdering och kunskapsöverföring. 
 

2.4 Val av organisation 
 
Vi hade för avsikt att studera organisationer som arbetar på olika sätt med 
projektutvärderingar. Vi ville undersöka större organisationer som arbetat i 
projektformen under en längre tid. Kravet på organisationerna var att de skulle 
ha arbetat med bland annat mjuka projekt och vara belägna inom det närliggande 
området för att underlätta datainsamlingen. Undersökningsenheterna valde vi 
utifrån ett flertal organisationer vilka vi såg som tänkbara alternativ för vår 
undersökning. Via telefon tog vi kontakt med ett flertal organisationer där vi 
sedan kunde utesluta några av dessa då de inte uppfyllde våra urvalskriterier. 
Kvar blev tre organisationer i Luleå med närliggande omkrets, som hade lämpliga 
projekt att undersöka inom vårt ämnesområde. De organisationer vi undersökte 
var Fastighetskontoret i Piteå kommun, Luleå Lokaltrafik AB och Vattenfall 
Service Nord AB. Vi kontaktade dessa organisationer via telefon och blev sedan 
hänvisade till respondenter hos de olika organisationerna vilka hade adekvat 
kunskap och erfarenhet inom projektutvärdering. Vi intervjuade en respondent 
på vardera organisation, vilket sammanlagt blev tre respondenter. 
 

2.5 Metodproblem och studiens tillförlitlighet 
 
Metodproblem uppstår ofta vid användandet av olika undersökningsmetoder. 
Vid personliga intervjuer finns det en risk att det uppstår intervjuareffekter, som 
kan ge icke önskvärda effekter i svaren. Dessa intervjuareffekter kan enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) vara en interaktion mellan intervjuare och respondent 
så att respondenten ger det svar intervjuaren vill ha. Vi tror inte att det 
förekommit intervjuareffekt i någon större omfattning då vi varit medvetna om 
problemet och försökt att minska dessa effekter genom bland annat en 
intervjumall.  För att undersökningen ska bli trovärdig krävs vidare både validitet 
och reliabilitet enligt Saunders et al. (2003). 
 

2.5.1 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila 
utslag. Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) beskriver att med hög reliabilitet 
menas att mätningar kan upprepas av andra undersökare vid senare tillfällen och 
ge samma resultat. Mätningarna ska helst inte påverkas av de omständigheter 
som råkar vara vid intervjun där respondenten till exempel får ledande frågor 
eller blir störd av yttre faktorer såsom exempelvis ombyggnad i lokalen. (Ibid.). 
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Under våra intervjuer försökte vi ställa tydliga frågor för att erhålla tillförlitliga 
svar och därav använde vi oss av en intervjuguide, se bilaga A för att se 
intervjuguiden i sin helhet. Frågorna har konstruerats utifrån forskningsfrågorna 
och är uppdelade på samma sätt som övriga delar av uppsatsen för att underlätta 
analysen. Våra frågeställningar har bearbetats under en längre tid och vi har fått 
feedback på dem ifrån våra opponenter. Då vi genomfört personliga intervjuer på 
respondenternas egna arbetsplatser har respondenterna kunnat känna sig 
hemma, vilket gjort att stämningen varit lugn och avslappnad. Vi anser att det 
inte förekommit några yttre störande moment som bidragit till att sänka 
reliabiliteten på vår undersökning. Vi bedömer därför att vår undersökning 
erhållit en hög reliabilitet och att motsvarande resultat borde erhållas vid en 
liknande undersökning vid ett senare tillfälle.   
 

2.5.2 Validitet 
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) skriver att med validitet menas ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. Winter (1992) delar in 
validiteten i två delar. Den inre validiteten innebär att mätinstrumentet är 
konstruerat på ett sådant sätt att den stämmer överens med den definition av den 
mätta variabeln som utgås från. Den yttre validiteten innebär att det uppnådda 
resultat från mätinstrumentet stämmer överens med det resultat som fås med 
hjälp av en annan mätmetod vilket skall mäta detsamma. För att höja validiteten 
måste, enligt Saunders et al. (2003), rätt respondenter intervjuas, inhämtade 
data måste vara giltig samt data måste tolkas riktigt. 
 
De respondenter vi intervjuat har vi blivit hänvisade till av organisationerna på 
grund av att de har besuttit lämplig kunskap för vårt ämnesområde, vilket vi 
också i efterhand anser att de har haft. Det baserar vi på att vi fått uttömmande 
data vilka tydligt gett svar på våra frågeställningar, vilket gjort att vi fått svar på 
våra forskningsfrågor. Utifrån intervjuerna har vi även kunnat få data för att dra 
slutsatser utifrån vår hypotes. Därför anser vi att alla de respondenter vi 
intervjuat har varit lämpliga för vår undersökning. För att erhålla en hög validitet 
använde vi oss av personliga intervjuer där respondenterna kunde fråga oss 
angående eventuella ovissheter kring våra frågeställningar. Vid intervjuerna 
antecknade vi båda två för att på så sätt kunna komplettera och jämföra våra 
anteckningar vid eventuella tveksamheter om vad respondenterna svarade. Våra 
frågeställningar samlade vi i en intervjuguide för att kunna hålla oss till ämnet 
och få ut de mest relevanta bitarna i vår undersökning. Den data som vi inhämtat 
anser vi vara giltig samt vi bedömer att vi tolkat den riktigt. Dessa åtgärder anser 
vi vara motiv till att vår undersökning hållit en hög validitet.  
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3. Teori  
 
Teori är enligt Nationalencyklopedin (2004) en grupp antaganden eller 
påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår 
kunskap om dem. En verksamhet sägs vara teoretisk i motsats till empirisk om 
den bygger på teori och därför inte enbart konstaterar fakta utan även förklarar 
givna fakta och eventuellt förutsäger nya. Teori används ofta synonymt med lära 
för att beteckna ett vetenskapligt väletablerat kunskapssystem. (www.ne.se). I 
detta kapitel redovisar vi tidigare forskning inom projekt, projektutvärdering och 
kunskapsöverföring.  
 

3.1 Vad är projekt? 
 
Projekt är inget nytt. De har bland annat använts för att arbeta med avgränsade 
utvecklingsarbeten under en lång tid. Intresset för projekt är numera stort och 
växande och sprider sig till allt fler områden. (Svensson & von Otter, 2001). Idag 
används projektarbetsformen i många organisationer för att genomföra 
förändringar men också i den dagliga verksamheten (Jansson & Ljung, 2004). 
Projekt är ett svårdefinierat begrepp som flitigt används i vanligt språkbruk. 
Projektbegreppet används ofta i arbetslivet för att beskriva ett arbetssätt för att 
utveckla en produkt eller för att införa ett nytt arbetssätt. I den klassiska 
projektledningsläran dominerar synen på projekt som ett verktyg för att nå ett 
visst mål (Berggren, 2004). Ordet projekt kommer från det latinska orden ”pro” 
som betyder ”fram” och ”jacera” som betyder ”kasta”. Sammantaget betyder 
projekt därmed att kasta fram något. Fram till för några decennier sedan 
användes projekt nästan uteslutande för att beskriva att något var ett förslag, ett 
utkast eller en plan. Med termen ”att utarbeta ett projekt” menades att utarbeta 
ett förslag. Först under 60- och 70-talet började ordet användas så som vi gör 
idag. (Jansson & Ljung, 2004). Vi kommer nedan att redogöra för två olika 
synsätt på vad som är ett projekt och därefter ge vår sammanfattande syn på 
begreppet.  
 

3.1.1 Den traditionella synen på projekt 
 
Projekt är, enligt Svensson och von Otter (2001), ett sätt att åstadkomma 
förändringar och att söka det nya, vilket kräver ett nytt sätt att tänka. Projekt är, 
enligt den traditionella synen, en tidsbegränsad verksamhet, har ett tydligt mål, 
har tilldelade resurser, har egen projektledning, är något avgränsat den övriga 
verksamheten och av engångskaraktär (Engwall, 1995). Packendorff (1995: 320) 
ser projekt som ”a given, plannable, and unique task, limited in time, complex in 
its implementation, and subject to evolution”.  
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Det är en vanlig definition av projekt, men begreppets natur gör det 
svårdefinierbart, då ett så allmänt ord nästan är omöjligt att ringa in på ett sätt 
som alla kan acceptera (Jansson & Ljung, 2004). Projekt är, enligt Blomberg 
(2003), ett ord som har och får olika innebörder i olika sammanhang för olika 
inblandade parter. På en mer abstrakt nivå menar Blomberg att det existerar en 
mer samstämmig bild av vad ett projekt är, eller borde vara. Svensson och von 
Otter menar att ett projekt representerar det föränderliga medan 
driftsorganisationen står för det stabila. 
 

3.1.2 En annan syn på projekt 
 
Blomberg (2003) menar att det råder en diskursiv nivå av projekt, vilket är det 
samstämmiga pratet om projekt. Med det menas att diskursen är samtal och 
texter om projekt. Genom att jämföra den diskursiva nivån med de aktiviteter och 
händelseförlopp som benämns projekt visas att det råder en avvikelse mellan prat 
och handling. Många projektdefinitioner beskriver den diskursiva nivån väl, 
medan aktiviteterna, handlingarna och beteenden som benämns projekt i 
praktiken är mindre tydlig. Genom att jämföra fenomenet projekt i diskurs och 
begreppet i praktiken ger det en djupare förståelse både för vad projekt inte är 
och vad projekt kan vara. (Ibid.).  
 
Det diskursiva påståendet att projekt är en unik och välavgränsad verksamhet 
förkastar Blomberg (2003) och menar att alla projekt har en förhistoria och att 
det är svårt att se när och hur ett projekt initierades. Projekt förbrukar enligt 
honom också materiella och finansiella resurser som alla måste ha skapats för att 
kunna förbrukas. Projekt hänger därmed samman med annan verksamhet och 
andra projekt på flera sätt, både som konkurrent och som komplementär. 
Därmed framhåller forskaren att påstående om projekt som en unik och 
välavgränsad verksamhet är missvisande då projektarbetet alltid hänger ihop 
med vad som hänt innan projektet anses ha startat, och på grund av att projektet 
alltid är intimt och ömsesidigt beroende av händelseförlopp som sker parallellt 
med projektet. Blomberg anser att projekt också får långsiktiga konsekvenser på 
motsvarande sätt som resonemanget om projektets förhistoria.  
 
Blomberg (2003) vänder sig också mot påståendet att projekt har fasta, 
gemensamma och tydliga mål. Forskaren anser att det inte kan vara så eftersom 
mål förändras över tiden och att målen inte kan vara helt gemensamma. 
Projektets aktörer kan därmed förväntas ha både olika och motstridiga intressen i 
ett och samma projekt. En annan aspekt är att vi inte alltid vet vad vi vill då vi 
människor inte är rationella. Därmed kan inte projekt ha fasta, gemensamma och 
tydliga mål. (Ibid.). 
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3.1.3 Olika typer av projekt 
 
Projekt har enligt Jansson och Ljung (2004) olika särdrag. De nämner 
produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt, interna förändringsprojekt och 
kundorderprojekt. Produktutvecklingsprojekt svarar på frågan vad företaget ska 
erbjuda och varför kunden ska välja just det företaget. Implementeringen av 
projektet innebär att utveckla produkter. Marknadsprojekt används när företag 
vill etablera verksamheten på en ny marknad och bearbeta en ny kundgrupp. 
Marknadsprojekt ska innehålla en utarbetad plan utifrån frågeställningen: Var 
ska företaget agera och vem vänder man sig till? Interna förändringsprojekt 
svarar på hur företaget ska arbeta och implementeringen ger till exempel en 
omorganisation och nya rutiner. Kundorderprojektet syftar till att leverera varor 
och tjänster och motsvarar därmed den operativa verksamheten. (Ibid.).  
 
Berggren (2004) menar också att olika typer av arrangemang, till exempel 
musikfestivaler kan ses som projekt samt olika typer av industriella projekt 
såsom forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, anläggningsprojekt och 
installationsprojekt.  
 

3.1.4 Hur organisationer arbetar med projekt 
 
Björkegren (1999) hänvisar till den uppdelning av projekt som Packendorff (1993) 
använder då projekt kan vara unika eller repetitiva. Se Figur 3.1 för en 
schematisk bild. Med ett helt unikt projekt menas att både projektuppgiften och 
projektproceduren är unika och att det inte finns några rutiner för att arbeta i 
projekt eller att tidigare projektkunskap inte kan tillgodogöras. Ett repetitivt 
projekt har en unik projektuppgift medan procedurerna är standardiserade. 
Projektet genomförs med andra ord precis som det alltid brukar genomföras. 
Med storskalig produktion menar Packendorff att procedurerna kan vara 
repetitiva eller unika, men att projektuppgiften är standardiserad. Det vill säga, 
vad som görs är samma sak men inte hur det görs.  
 
 

Unika uppgifter Repetitiva uppgifter 

Unika procedurer 
Unikt projekt, t ex 
förändringsprojekt 

Repetitiva 
procedurer 

Repetitivt projekt, t ex 
konstruktionsprojekt 

 
 

Storskalig produktion 
 
 

 
Figur 3.1 Unika och repetitiva projekt. Egen bearbetning. Från Packendorff 
(1993:24)  
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Ett annat sätt att illustrera unika och repetitiva projekt är genom att se på 
uppgiften och projektgruppen. Figur 3.2  åskådliggör detta. Det finns fyra olika 
situationer: (A) där det är samma, eller i princip samma projektgrupp som 
genomför en likartad projektuppgift; (B) där samma, eller i princip samma 
projektgrupp genomför en annan projektuppgift; (C) där en annan projektgrupp 
genomför en annan projektuppgift; och (D) där en annan projektgrupp i olika 
delar av organisationen genomför likartade projektuppgifter. (Björkegren, 1999).  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Projektuppgift och projektgrupp. Egen bearbetning. Från Björkegren 
(1999: 31) 
 

3.1.5 Vår sammanfattande syn på projektbegreppet 
 
Vi anser att projekt är ett sätt att åstadkomma förändringar med hjälp av en 
flexibel modell som är en motpol till en byråkratisk ledning. Det kan vara alla 
typer av förändringar, alltifrån produktutvecklingar och mässor till projekt som 
syftar till att ändra attityder hos en bestämd målgrupp. Vi ser också att projekt 
även fyller andra funktioner för de berörda. Några av dessa kan vara att projektet 
ger status och inflytande, kan lösa organisatoriska problem och leda till förnyelse 
av till exempelvis rutiner. Ovanstående beskrivningar visar att det finns olika syn 
på vad projekt är. Blomberg (2003) menar bland annat att ”allt är projekt – 
alltid”. Svensson och von Otter (2001) håller sig mer till den traditionella 
definitionen där ett projekt är en tidsbegränsad verksamhet, med ett tydligt mål, 
med tilldelade resurser, med egen projektledning, något avgränsat från den 
övriga verksamheten och något som är av engångskaraktär. Svensson och von 
Otters definition tror vi är den vanligaste, trots att den har vissa brister som 
Blomberg visar. Den syn vi har på projekt, och som kommer att användas i 
uppsatsen, är att projekt är en metod eller ett arbetssätt när man vill 
åstadkomma något nytt. Vi ser på projekt som en organisatorisk enhet som 
koncentrerar sig på en uppgift och som upplöses efter avklarad uppgift, vilket 
särskiljer den från andra sätt att organisera verksamheter. Då människan har en 
begränsad kognitiv förmåga och därmed har svårt att ägna full uppmärksamhet 
åt flera saker samtidigt är projekt ett bra hjälpmedel. Man kan se projekt som en 
form av tankemodell som bland annat syftar till att få en god överblick för 
uppdragsgivarna. Nedbrytning av en uppgift till enkla och överblickbara delar 
hjälper till att säkra helheten, kompabiliteten och få en bild av följande 

 Lika Olika 

 
Lika 

(A) Likartade 
projektuppgifter och 
projektgrupper 

(D) Likartade 
projektuppgifter och olika 
projektgrupper 

Olika 
(B) Olika projektuppgifter 
och likartade 
projektgrupper 

(C) Olika projektuppgifter 
och projektgrupper 

Projektuppgift 

Projektgrupp 
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arbetsuppgifter som krävs för att slutföra uppgiften. Projekt kan också vara unika 
och repetitiva med olika eller lika projektgrupp och projektuppgifter, vilket gör 
begreppet än mer komplicerat. Projekt ser vi slutligen, liksom Blomberg, inte kan 
vara helt avgränsat från den ordinarie verksamheten. Allting har en historia och 
en fortsättning. 
 

3.2 Fördelar och nackdelar med projekt 
 
Givetvis finns det, som med allt annat, både fördelar och nackdelar med projekt. I 
det följande avsnittet nämns några för- och nackdelar med projekt, främst för att 
lättare få en förståelse för vilka möjligheter och problem som är förknippade med 
projekt. Kharbanda och Pinto (1996) sammanfattar fördelarna med projektarbete 
i följande punkter: 
 

1. En projektorganisation kan bidra till att maximera organisationens 
resurser och stimulera till ständiga förbättringar.  

2. Kraven på de kontinuerliga effektiviseringarna av verksamheten gör 
projekt användbara för organisationsutveckling. 

3. Projekt är ett medel för avancerad produktutveckling. Det är ett sätt att 
påskynda utvecklingsprocessen och att snabbare nå ut på marknaden. 

4. Den internationella konkurrensen gör utvecklingsarbete och innovationer 
till en absolut nödvändighet. Ett effektivt projektarbete innebär en stor 
konkurrensfördel. 

5. ”Megaprojekt” används i internationella hjälpprogram och för att 
modernisera länder i tredje världen. 

 
Dessa punkter visar att projekt kan användas på väldigt många olika sätt. Projekt 
är ofta en adekvat arbetsform just på grund av dess olika användningsmöjligheter. 
Svensson och von Otter (2001) menar att projekt kan vara allt ifrån 
internationella multiprojekt till små lokala projekt, som till exempel att plantera 
ett träd på gården. De finner vidare att ordet projekt har en positiv laddning, som 
visar på vilja till förändring, öppenhet, framtidstro och handlingskraft.  
 
Det finns som tidigare nämnts även en del nackdelar med projekt. Svensson och 
von Otter (2001) har listat några punkter som visar på nackdelar med projekt: 
 

1. Brist på långsiktighet. Vinster i form av ökat engagemang och snabbare 
utvecklingstakt på kort sikt, kan innebära svårigheter på lång sikt. 
Utvecklingsgrupper som arbetat ihop splittras efter projektet, vilket 
försvårar ett långsiktigt lärande. 

2. Projekt innebär stora kostnader och arbetsinsatser. Det skapar 
påfrestningar för den ordinarie verksamheten och för personalen, bland 
annat i form av förändringsstress. Det finns också en risk med att projekt 
blir isolerat och tar kraft i förhållande till det löpande arbetet.  
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3. De flesta projekt, särskilt de riktigt stora, misslyckas på något sätt. 
Exempel på dessa misslyckanden kan vara att budgeten överskrids, 
tidsplaneringen spricker och/eller att resultaten inte uppfylls.  

 
Punkterna ovan visar att projekt är ett kortsiktigt tänkande som i en stor 
utsträckning kan skada en organisation eller ett företag då mycket kompetens går 
förlorad efter projektets slut. En ytterligare nackdel med projekt är att 
arbetsbelastningen blir högre än i den ordinarie verksamheten, vilket medför att 
risken för personalen att få stressrelaterade sjukdomar ökar. (Svensson och von 
Otter, 2001). 
 
Blomberg (1998) skriver om projektifiering, vilket han menar är att göra om 
något som inte är projekt till projekt. Blomberg ifrågasätter överhuvudtaget att 
projekt är en effektiv organisationsform. Han menar att projektifiering leder till 
en kortsiktig kostnadsjakt och att traditionell projektledning kan hämma 
förändrings- och innovationsbenägenheten i en organisation. Forskaren anser att 
det beror på att när tids- och arbetsplaner ska hållas till punkt och pricka 
hämmar det personalen i sina tankegångar. Om personalen hämmas på detta sätt 
minskar deras engagemang och kreativitet, vilket kan ses som en 
osäkerhetsfaktor för projektet (ibid.). 
 

3.3 Utvärdering av projekt 
”En utvärderings uppgift är att ge information. Om denna information inte 
kommer till användning är utvärderingen inte försvarbar. ” 

Jerkedal (2001: 37) 
 
Utvärdering är enligt Nationalencyklopedin (2004) en sammanfattande term för 
metoder som syftar till en systematisk bedömning av resultaten och de mer 
långsiktiga effekterna av genomförda insatser. Lewis (2002) anser att 
projektutvärdering syftar till att försöka avgöra om projektets resultat uppfyller 
uppdragsgivarens krav. Lewis menar att utvärderingen ska jämföra utfallet med 
det som var planerat. Lööw (2001) menar att uppföljningar är ett sätt att skapa 
en mer lärande organisation. Man slipper därmed uppfinna hjulet två gånger och 
kan med detta förbättra verksamheten. Lewis menar att utvärderingen ska ses 
som ”lessons learned” och ska inte klandra och straffa, då kommer deltagarna att 
dölja problem och brister vid utvärderingen. Öppenhet är därför viktigt. Två 
fundamentala frågor ska man enligt Lewis ställa sig: ”Vad har vi gjort bra?” 
och ”Vad kan vi förbättra tills nästa gång?”. Av de frågor som Lööw anser är 
viktiga vid en utvärdering kan nämnas måluppfyllelse, vad gjordes bra och 
mindre bra, höll tidsplanen, höll kostnadsramarna, förankrades projektet och vad 
blev resultatet på kort och lång sikt. Lööw anser också att det kan vara en fördel 
om en objektiv person utanför själva projektet gör bedömningen. Lewis anser 
vidare att resultatet av utvärderingen ska publiceras så att organisationen kan ta 
lärdom av det tills nästa gång.  
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Redan i inledningsfasen av projektarbetet bör man enligt Burell och Kylén (1995) 
ta ställning till vilken form och ambition utvärderingen ska ha. Huvudfrågorna är 
vad som ska utvärderas och vid vilken tidpunkt det ska göras. Utvärdering av mer 
långsiktiga effekter och resultat av ett projekt bör enligt forskarna inte göras för 
tidigt. De menar att ett antal veckor eller månader efter genomförandefasen slut 
ät lämpligt. Grundregeln är att tekniska projekt kan utvärderas ganska snart 
medan mjuka projekt kan behöva sätta sig innan de utvärderas.  
 

3.4 Kunskap 
 
Kunskapsbegreppet är ett multifacetterat och komplext begrepp och har 
tillsammans med lärande fått ett ökat intresse i organisationer, men det är enligt 
Björkegren (1999) inget nytt fenomen. I likhet med andra begrepp existerar det 
ingen entydig definition. Platon och andra filosofer har en uppfattning att 
kunskap med fördel kan definieras som att veta något. Kunskap är inte detsamma 
som information. Information är enligt Lindqvist (2001) grupperade, filtrerade 
och sammanfattade data. Sammanfattningsvis är information data satt i ett 
sammanhang medan kunskap är information som kan tillämpas i handling, enligt 
Lindqvist. I denna studie är distinktionen mellan begreppen central, då fokus 
ligger på kunskapsöverföring och inte på överföring av information. Berggren 
(2004) delar upp kunskap i explicit och tyst kunskap. Explicit kunskap kan ses 
som information eller instruktioner som kan formuleras i ord eller symboler. 
Därmed kan denna kunskap lagras, kopieras och överföras genom till exempel 
dokument. Den explicita kunskapen bygger på rationellt tänkande och är ofta 
sekventiell till sin natur. Tyst kunskap är kunskap som ännu inte blivit 
formulerad på ett explicit sätt. Denna typ av kunskap är personberoende, och kan 
därmed inte lagras och överföras utan människors medverkan, vilket är fallet 
med explicit kunskap. (Ibid.). Ett exempel på tyst kunskap är att lära sig att cykla. 
En person har säkerligen svårt att beskriva hur cykling går till fastän personen 
kan det i praktiken. Den tysta kunskapen är därmed komplex och icke-
kommunicerbar. Tyst kunskap är sammanfattningsvis icke verbaliserbar samt 
intuitiv medan explicit kunskap definieras som formell, systematisk och 
kodifierad (Lindqvist, 2001). Anledningen till att viss kunskap är tyst beror på att 
individer ofta vet mer än vad de kan berätta och/eller önskar berätta (Polanyi, 
1967). Därmed borde tyst kunskap vara omöjlig att kvantitativt mäta. Polanyi 
anser att den ena inte kan förekomma utan den andre, precis som ett mynts två 
sidor.  
 

3.4.1 Organisationskunskap 
 
Utöver det ovan nämnda kan kunskapen vara individuell och kollektiv. Med 
individuell kunskap menar Hedlund och Nonaka (1993) den kunskap som 
existerar hos den enskilda individen. Den kollektiva kunskapen är kunskap som 
är tillgänglig för fler än den enskilda individen. Den kollektiva kunskapen kan 
också benämnas organisationskunskap. En av drivkrafterna för att överföra 
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kunskap mellan individer är att den ska bli mer kollektivt tillgänglig och därmed 
delad av flera.  
 

3.4.2 Kunskapsöverföring 
 
Kunskapsöverföring kan enligt Björkegren (1999) beskrivas som en mekanisk 
process där ett block av kunskap överförs från en sändare till en mottagare. Figur 
3.3 visar en förenklad bild hur överföringen sker. I denna syn är all kunskap 
explicit, det vill säga den kan kodifieras och uttryckas i ord. Därmed kan 
kunskapen beskrivas som ”mental telepati” eller som kunskapskopierande, där 
kunskapen kopieras från en individ till en annan. Genom att mottagaren inte är 
en aktiv part kan alla mottaga samma kunskap eftersom inte tidigare 
erfarenheter beaktas. (Ibid.). 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Kunskapsöverföring genom kopiering. Egen
Ursprungligen från Björkegren (1999: 26) 
 
Resonemanget möjliggör, enligt Björkegren (1999
utvecklats i ett projekt kan överföras till nästa.  Men
tvetydigt, på grund av att man inte kan få någon anna
till sig, innebär det att kunskapen som tas emot påver
Detta medför att trots att den explicita kunskapen ö
resultatet baseras på den mottagande individens tidiga
 
Reddy (1986) beskriver istället kunskapsöverförande 
snarare än kunskapskopierande. Då tas mottagar
beaktande. Figur 3.4 av Björkegren (1999) beskriver
mellan två individer där individ A överför kunskap
översätter och omformulerar den kunskap som indiv
sina tidigare erfarenheter (ibid.). 
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Figur 3.4 Kunskapsöverföring som översättning och omformulering. Egen 
bearbetning.  Ursprungligen från Björkegren (1999: 27) 
 
Polanyi (1967) för en diskussion om huruvida den tysta kunskapen inte går att 
överföra. Konklusionen är att det trots allt går att överföra kunskapen. Men enär 
det inte går att beskriva i ord måste individerna enligt Polanyi förlita sig på 
förmågan att fånga meningen av vad som vill visas. Conrad (1985) anser att 
relationer mellan medarbetare måste skapas för att tyst kunskap ska kunna 
överföras. Det är med andra ord viktigt att individens förmåga att översätta och 
omformulera kunskapen med den egna erfarenheten beaktad, är god. Men trots 
att vi kan lära oss av andra genom att lyssna och läsa är det enligt Björkegren 
(1999) aldrig detsamma som att uppleva någonting själv.  
 
Hedlund och Nonaka (1993) beskriver hur organisationskunskap uppkommer 
genom en process där individers tysta kunskap blir explicit och delad i 
organisationen och efter en tid rutinmässig och tyst. Nonaka och Takeuchi (1995) 
beskriver i en matris hur tyst eller explicit kunskap kan överföras från en individ 
till en annan.  Tyst kunskap kan föras över till antingen tyst eller explicit kunskap 
och vice versa (se figur 3.5).  
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skapskonvertering, Nonaka och Takeuchi (1995) 

år från en individ till en annan kallas det 
aliseringsprocessen kräver en interaktion där de 
är viktiga.  
 en lärling arbetar med sin mästare och lär sig 
observera och imitera. Att konvertera tyst kunskap till 
rnalisering. Här är också interaktion, och till viss del 
, viktiga. Denna process tar sig uttryck genom 
pp, hypoteser eller modeller. Internalisering är när 
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explicit kunskap överförs till tyst kunskap. Det sker ofta genom learning-by-doing. 
Kombination är när explicit kunskap blir delad och sker till exempel med hjälp av 
möten, rapporter och nätverk. (Nonaka och Takeuchi, 1995). 
 
Kunskapsbärare är ett medel där kunskap kan överföras trots de tids- och 
rumsbarriärer som finns i en organisation. De kan användas för att lagra och 
därefter överföra kunskapen till andra. De kan delas in i fyra huvudkategorier: 
individer (medarbetare), rapporter och databaser, organisatoriska element samt 
tekniska moment. Med organisatoriska moment menas procedurer, verktyg och 
metoder. (Lindkvist, 2001).  
 
Enligt Cohen och Levinthal (1990) finns det ett mottagarproblem i 
kunskapsöverföringen. Med mottagarproblemet menar de att det kan vara svårt 
att ta emot och absorbera befintlig kunskap. Det kan bero på tidspress och ökat 
uppgiftsfokus, men kan även handla om att det är svårt för individen att veta vad 
han eller hon kan, vilket gör att det blir svårt att avgöra vilka lärdomarna var. Det 
kan även bero på bristande förmåga att inse och förstå vilken kunskap som 
behövs. 
 

3.4.3 Kunskapsöverföring mellan projekt 
 
Organisationer lär av erfarenheter, precis som individer. Inom alla projekt skapas 
över tiden rutiner för hur projekt kan bedrivas. Björkegren (1999) anser att 
organisationen inte ska behöva uppfinna hjulet igen utan att projekt ska lära av 
tidigare projekt och föra över kunskaper till nästa projekt. Det stärker Blombergs 
(2003) syn på de tidigare nämnda åsikterna att projekt inte kan vara en unik och 
avgränsad aktivitet. Jansson och Ljung (2004) anser att lärande är den mest 
spännande delen av projektets avslut, trots att lärande mellan projekt är 
komplicerat. Berggren (2004) anser att det går att beskriva lärande mellan 
projekt utifrån ett mottagar-sändar-perspektiv. Det handlar om möjligheten att 
överföra kunskap från en individ, eller grupp av individer, till en annan individ, 
eller grupp av individer. Överföring av kunskap kan enligt Lindqvist (2001) göras 
på tre olika sätt. Det första genom individerna som kunskapsbärare när de 
överförs till ett annat projekt, det andra genom rapporter och dokumentation och 
det tredje genom kommunikation mellan individer. 
 
I repetitiva projekt, där projekt hanteras på samma sätt som tidigare projekt 
inom organisationen finns det få incitament för lärande och kunskapsöverföring 
mellan projekt enligt Björkegren (1999). I unika projekt finns det också få 
incitament för kunskapsöverförande. Det beror enligt Björkegren på att det är så 
unikt och därmed inte kommer att genomföras inom organisationen igen, vilket 
gör det onödigt att bevara kunskap och erfarenheter till framtiden. I unika 
projekt finns det enligt Packendorff (1993) däremot goda möjligheter till 
individuellt lärande, därför att uppgiften kräver en strävan efter relevant kunskap.  
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Björkegrens (1999) åsikter sammanfattas i Figur 3.2. I projekt med liknande 
uppgift och projektgrupp (A-fallet) samt projekt med annan uppgift och liknande 
projektgrupp (B-fallet) finns det få incitament att lära från föregående projekt. I 
A-fallet är projektet rutinmässigt och då finns det varken incitament eller tid för 
egna reflektioner. Medlemmarna vet istället vad som ska göras. Därmed görs 
misstagen också ofta om i de efterföljande projekten. I B-fallet anses kunskapen 
vara projektspecifik, vilket gör att incitamenten för kunskapsöverföring är få. I C-
fallet är incitamenten för kunskapsöverföring blygsamma. Incitamenten är 
blygsamma eftersom både projektgruppen och projektuppgiften är olika från 
gång till gång och då anses kunskapen vara så projektspecifik och svår att dra 
nytta av i framtiden, att det enligt forskaren inte är någon större idé att bevara 
kunskaper och erfarenheter till framtiden. I D-fallet kan det däremot finnas 
drivkraft till att överföra erfarenheter från ett projekt till ett annat, när det är 
olika projektgrupper och lika projektuppgifter.  
 
Det är trots allt svårt att överföra kunskap mellan projekt, vilket Polanyi (1966) 
redogjort för. Tidigare forskning om projekt har enligt Berggren (2004) fokuserat 
på det enskilda projektet och tonat ned tiden före och efter det fokuserande 
projektet. Det har medfört att lärande mellan projekt har fallit i skymundan. Ett 
problem som också Berggren ser med kunskapsöverföring, är att det ofta saknas 
incitament till att dela med sig då individen kan få en försämrad status i 
organisationen. Berggren menar avslutningsvis att lärandet ofta blir 
projektorienterat på grund av den starka målfokuseringen, 
uppgiftskoncentrationen och tidspressen, speciellt då projekt innehåller lite av 
historia och rutiner. Konsekvensen av avsaknaden av historia gör att det är svårt 
att lära sig av tidigare erfarenheter. Om man ser projekt som en unik företeelse 
uppstår problem med att lära mellan projekt. (Ibid.). 
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4. Empiri 
 
En empirisk studie är enligt Nationalencyklopedin (2004) grundad på erfarenhet. 
En verksamhet sägs vara empirisk när den inte är underbyggd av teoretiska 
överväganden utan endast bygger på erfarenhet. Numera är det vanligt att 
beteckna en vetenskap som empirisk för att framhålla att den väsentligen bygger 
på iakttagelser av verkligheten och därför konstaterar verkligheten och inte bara 
förklarar den. (www.ne.se). 
 
Vår empiridel innehåller sammanställningar ifrån intervjuer på tre 
undersökningsenheter. I varje del beskrivs först den studerade organisationen och 
därefter följer en redovisning av respondenternas syn på projektutvärdering och 
kunskapsöverföring mellan projekt, utifrån respondenternas tidigare personliga 
erfarenheter av projektarbete. 
 

4.1 Intervju med Agne Björk på Luleå Lokaltrafik AB 
 
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Luleå 
Kommunföretag. LLT har uppdrag av kommunen att planera, marknadsföra och 
utföra tätortstrafik med buss i Luleå tätortsområde. LLT har 135 anställda och 
innefattar ett linjenät som är 180 km långt med 436 hållplatser. En vinterdag 
trafikerar LLT 1002 turer med i genomsnitt 16 000 passagerare. Organisationen 
arbetar i nuläget endast med ett antal interna projekt som inte är så formaliserade 
och omfattande. De har däremot varit med om ett avslut av ett stort projekt, Buss-
2002, vilket hade en budget på 43 miljoner kronor och pågått sedan 1989. 
Projektägare var Luleå kommun med Stadsbyggnadskontoret och Bosse Sundqvist 
i spetsen som projektledare. Vi har intervjuat Agne Björk som är VD på LLT. 
Förutom hans ordinarie arbetsuppgifter har han varit medlem i styrgruppen för 
projektet Buss-2002. 
 
LLT bedriver för närvarande endast mindre projekt. Det gör att det är den 
ordinarie personalen på huvudkontoret som medverkar i projekten och få resurser 
tas utifrån. Projekten som genomförs är också av ungefär samma karaktär som 
tidigare vilket gör att projektgruppen har kunskaper om uppgiften sedan tidigare. 
Som kontrast till nuvarande projekt var det i projektet Buss-2002 inte bara LLT 
som var inblandade, utan flertalet andra företag och organisationer medverkade. 
Projektet var mer omfattande än tidigare projekt där nya uppgifter löstes.  
 

4.1.1 Projektutvärdering 
 
Björk anser att det är viktigt att göra en projektutvärdering, bland annat för att inte 
samma misstag ska behöva göras två gånger. Däremot ger han uttryck för att LLT 
är dålig på att utvärdera mindre omfattande interna projekt. Det beror på att de 
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inte har tid eller resurser till att genomföra en grundlig utvärdering. Trots att de 
inte gör någon grundlig utvärdering av hur projektarbetet förflutit kan de genom 
effekterna av projektets slutresultat se om det blev lyckat eller misslyckat. Om 
projektet blev lyckat tar de med sig de goda erfarenheterna till framtida projekt. 
Blev projektet däremot misslyckat så analyserar de vad det var som gick snett och 
hur de hade kunnat förebygga misstagen. De avsätter inte medel för utvärdering till 
de mindre projekten. I de stora projekten, som har flera parter inblandade, har de 
ett krav på sig från Luleå kommun att det ska göras en utvärdering. Björk tog då 
som exempel projektet Buss-2002 där Luleå tekniska universitet utsågs att göra 
projektutvärderingen som sedan sammanställts i en slutrapport. Han ser en risk 
med att utvärderingar ofta kommer i glömska och blir ståendes på en hylla, vilket 
gör att erfarenheterna inte förs vidare. Han är också övertygad att om 
projektutvärderingarna skulle få mera tid och resurser till förfogande så skulle 
projektarbetet förbättras. 
 
Björk anser att i större projekt inom Luleå kommunföretag bör det finnas en 
professionell projektledare anställd av Luleå kommun. Denna projektledare skulle 
då kunna utveckla kommunens projektmall och på så sätt kunna effektivisera 
projektarbetet. Han menar på att om det fanns en utvecklad projektmall så kunde 
LLT även använda den vid sina mindre interna projekt, och på så sätt kunna dra 
lärdomar av den erfarne projektledaren.   
 

4.1.2 Kunskapsöverföring mellan projekt 
 
Björk är medveten om att det är viktigt att överföra både den explicita och den 
tysta kunskapen. Då de oftast inte gör någon skriftlig utvärdering arbetar inte LLT 
aktivt med att överföra den explicita kunskapen. Det finns inte heller någon uttalad 
handlingsplan på LLT för hur den tysta kunskapen ska kunna överföras. I större 
projekt, där det är många olika parter inblandade, menar Björk att det är svårt att 
hinna eller ha möjlighet att föra över den tysta kunskapen. Däremot i de mindre 
projekten som bedrivs internt på LLT, menar han att de i alla fall försöker ta 
tillvara en viss del av den tysta kunskapen. Det gör de genom att varje måndag ha 
ett möte med ledningsgruppen där det sker en uppföljning av pågående 
verksamhet. Om projektet skulle bli lyckat anser inte Björk att det enbart är 
kunskapen hos medarbetarna som är viktiga. Han menar att det är minst lika 
viktigt att medarbetarna kompletterar varandra och att de samarbetar bra. Han 
menar att ett projekt inte bara ska leda till att 1+1=2 utan att 1+1=3. Med det 
menar Björk att samarbetet i projektgruppen ska vara så pass bra att det leder till 
att slutresultatet blir mer än de sammanlagda individernas individuella 
prestationer. I projektet Buss-2002 var det enligt honom en turbulent projektmiljö 
när han trädde in i projektet. Projektarbetet blev dock bättre med tiden och 
projektutfallet blev väldigt bra. Björk är lite förundrad över att slutresultatet blev 
så bra trots att samarbetet inom projektgruppen inte fungerade tillfredsställande. I 
en sådan här situation är det enligt honom svårt att överföra kunskap till framtida 
projekt om varför projektet Buss-2002 blev lyckat. 
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4.2 Intervju med Mats Åström på Fastighetskontoret i Piteå 
kommun 
 
Fastighetskontoret är en förvaltning inom Piteå kommun som har 170 anställda, 
varav 35 är tjänstemän. Deras verksamheter är uppdelad i Mark och Skog, 
Produktion, Förvaltning och Service. Till dessa avdelningar finns det 
stödfunktioner inom ekonomi, data och administration.  
 
Mats Åström, som vi intervjuade, arbetar som verksamhetsutvecklare på 
Fastighetskontoret och han har mångårig erfarenhet av att vara projektledare. 
Hans uppgifter är att stödja och samordna utvecklingsarbetet vid 
Fastighetskontoret, upprätthålla metod och arbetssätt vid utredningar samt att 
göra uppföljning av utvecklingsarbetet. Enligt Åström består hans tjänst i att vara 
projektledare inom förvaltningen avseende projekt av mindre teknisk karaktär. 
Han arbetar således inte med någon löpande verksamhet utan hans 
arbetsuppgifter består endast av projektarbete. Åström är för närvarande 
inblandad i tre större projekt samt sju utredningar och diverse mindre arbeten. I 
de projekt han är delaktig i består projektgruppen oftast av 6-10 personer. 
Personerna som ingår i projekten är ofta desamma och få externa resurser 
medverkar i projekten. Eftersom Fastighetskontoret arbetar med 
verksamhetsutveckling är projektuppgifterna många gånger olika varandra. 
Projekten kan vara alltifrån personalorganisering till ombyggnad och service. 
 

4.2.1 Projektutvärdering 
 
Åström anser att det är viktigt att genomföra en projektutvärdering efter projektet, 
för att dra lärdom av det. Kommunen har inget krav på att sådana utvärderingar 
görs inom mjuka projekt, trots att många anser att det skulle vara bra. Det finns 
alltid en projektbeskrivning, även för små projekt som tydliggör projektet. 
Utvärderingen genomförs genom att projektbeskrivningen jämförs med utfallet. 
Det som studeras är mål, avgränsningar, tidsåtgång och organisering. 
Utvärderingen sammanställs i en projektrapport. Anledningen till att en 
projektutvärdering görs är för att se att ramarna hålls. Utvärderingarna är därmed 
inte så omfattande som de enligt Åström borde vara och de överförs inte alltid till 
politikerna/uppdragsgivarna.  
 
Utvärderingen uteblir ofta på grund av tids- och resursbrist då det ofta finns för lite 
medel avsatta. Varför just utvärdering blir lidande är för att det är den lättaste 
delen på projektet att utelämna. Åström menar dock att det är en av de viktigaste 
delarna. Det är också på grund av tids- och resursbrist som det inte genomförs 
någon extern utvärdering av en konsult, enligt Åström. 
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4.2.2 Kunskapsöverföring mellan projekt 
 
Någon uttalad policy för att överföra den tysta kunskapen finns inte enligt Åström, 
men han är dock medveten om att den tysta kunskapen existerar. Han anser att 
den tysta kunskapen förs vidare genom att det ofta är samma personer som ingår i 
projektgrupperna och att dessa träffas regelbundet då de har kontor i samma 
korridor. Den tysta kunskapen bevaras också i organisationen då det ofta är 
Åström som är projektledare och inga externa konsulter används, vilket lett till att 
organisationen har blivit bättre på projektarbete. Personalen som ingår i 
projektgrupperna lär sig också av varandra genom att de kontinuerligt deltar i 
projekt och på så sätt får erfarenhetsutbyte av varandra. Då Fastighetskontoret har 
övergått från att använda externa konsulter som projektledare till att anställa 
Åström som verksamhetsutvecklare har en bättre stabilitet uppnåtts inom 
organisationen.  
 
Åström anser att det är viktigt med en explicit kunskapsöverföring mellan 
projektledarna och projektdeltagarna för att på så sätt lära av varandra. 
Projektdeltagarna har då möjlighet att lära sig av Åström som har en stor 
erfarenhet av projektarbete och projektledning. På grund av bristande 
utvärderingar överförs inte alltid kunskaperna från det ena projektet till det andra. 
Ofta har projektdeltagarna hunnit påbörja ett annat projekt innan det föregående 
avslutats.  
 
Enligt Åström skulle det vara bra att upprätta en projekthandbok där erfarenheter 
och information samlas. Projekthandboken skulle kunna vara utformad som en 
checklista där man lätt skulle få del av innehållet. Det får enligt honom inte bli en 
tjock mapp som faller i glömska på en hylla, utan den ska vara enkel och informativ. 
Den skulle kanske inte vara till så stor nytta för de erfarna medarbetarna utan mer 
för de nya. Projekthandboken skulle enligt honom troligen leda till att 
projektarbetet effektiviserades.  
 
Åström anser att det inte behövs någon formaliserad utvärderingsmodell inom 
förvaltningen då samma personer ofta medverkar i projektgrupperna och således 
behålls de egna erfarenheterna till framtida projekt. Projektmedlemmarna har sina 
kontor sida vid sida vilket medför att de ofta möts och dryftar problem och 
erfarenheter. För tillfället är det en solid arbetsstyrka, och då är det inte alltför 
viktigt att dokumentera erfarenheter. Inom några år kan pensionsavgångarna 
medföra att en stor del av kunskapen går förlorad om de inte dokumenterar 
lärdomar och kunskaper. I dagsläget har Åström en genomgång med 
projektgruppen innan starten av ett projekt för att tydliggöra positionerna och 
redovisa viktiga erfarenheter sedan tidigare. På så sätt försöker de utveckla 
projekten för att inte hamna i gamla hjulspår.  
 
 



Empiri 

24 

4.3 Intervju med Rolf Pettersson på Vattenfall Service Nord 
AB 
 
Vattenfall Service Nord AB är ett entreprenadföretag inom Vattenfallkoncernen 
och är ett ledande företag inom byggnation och underhåll av el-anläggningar. Vi 
intervjuade Rolf Pettersson som arbetar som konsult inom Vattenfall. Han har i 
cirka 2,5 år arbetat med att utveckla arbetsmodeller för projektarbete. Han har 
utgått ifrån en modell som är hämtad från Ericsson, som där benämns PROPS. Det 
har resulterat i att han tagit fram tre olika modeller beroende på projektets 
karaktär. Det finns en modell för enklare projekt, en för utvecklingsprojekt och en 
för större anläggningsprojekt. Pettersson anser att trots att mycket tid har lagts 
ner på modellen är den fortfarande inte färdig, utan det sker en ständig utveckling 
av modellen. Modellen har ett antal Tollgate (TG) som är beslutspunkter för 
sponsorn/uppdragsgivaren. Det finns sex stycken TG som efter varje fas i 
projektets gång måste godkännas av finansiärerna för att projektet ska fortsätta till 
nästa fas. På detta sätt blir det enligt Pettersson omöjligt att inte vara 
sanningsenlig i projektutvärderingen genom att det kontinuerligt har blivit 
dokumenterat och protokollfört realiteter under projektets gång. De faser som till 
exempel utvecklingsprojekt har är följande: förstudie, utredning, modellutveckling, 
genomförande, kvalitetssäkring och avslut. 
 
Vattenfall arbetar med en rad olika projekt. Det kan handla om alltifrån olika typer 
av interna förändringar till större byggnationer. Det gör att projektuppgifterna är 
relativt olika varandra och de genomförs av olika grupper och individer. 
 

4.3.1 Projektutvärdering 
 
Pettersson anser att det är mycket viktigt att göra en projektutvärdering för att 
slippa ”uppfinna hjulet igen”, som han uttryckte det. Pettersson menar att 
avslutningsfasen i ett projekt kanske är den viktigaste fasen. Idag har insikten i 
vikten av att göra en projektutvärdering ökat, så det förekommer i princip i alla 
projekt inom Vattenfall i dagsläget. Modellen Pettersson arbetat fram betonar att 
projektutvärderingen är viktig, vilket har gjort att även Vattenfalls ledning har 
insett vikten av att göra utvärderingar. En sak som Vattenfall uppfattar positivt 
med modellen är att även om projektet avslutas efter inledningsfaserna måste ändå 
en utvärdering göras. På så sätt kan organisationen lära sig av projektet, trots att 
det inte blev genomfört. Pettersson menar att det många gånger är lätt att strunta i 
projektutvärderingen, men projekt på Vattenfall anses inte vara klara förrän 
utvärderingen godkänts av sponsorn (TG6). Anledningen till att Vattenfall ser att 
utvärderingen och dokumentation är viktigt är för att de upptäckt brister i 
utvärderingen och dokumentationen när haveri inträffat och de saknat information. 
Det är även viktigt med utvärdering och en styrmodell då en projektledare av 
någon anledning ibland tvingas sluta och någon annan snabbt måste sättas in i 
projektet. Då anser Pettersson att det är av värde att det finns en mall att följa så 
att den nya projektledaren enkelt kan sätta sig in i processen. 
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4.3.2 Kunskapsöverföring mellan projekt   
 
Pettersson menar att Vattenfall i dagsläget kan bli bättre på kunskapsöverföring 
mellan projekt. Vattenfall har blivit medvetna om vikten av att föra över kunskapen 
och Pettersson menar att de genom bättre kunskapsöverföring kunde spara både 
tid och pengar. Genom att använda projektmallarna som utvecklats menar han att 
Vattenfall trots allt har blivit bättre på att genomföra och utvärdera sina projekt. 
Mallarna som han har skapat finns i sin helhet på Vattenfalls intranät. Där kan 
behöriga personer gå in och dela med sig av sina erfarenheter i de olika moment 
som ingår i projektets olika faser, men också beskriva vad de olika momenten ska 
innehålla. Han anser att det i dagsläget har blivit oerhört viktigt att de erfarna 
personerna som finns inom organisationen delar med sig av sina erfarenheter då 
medelåldern inom organisationen ligger på cirka 55 år, och det snart kommer att 
ske ett generationsskifte. Pettersson medger att de inte alltid studerar tidigare 
projekt och lär sig av tidigare erfarenheter när de startar ett nytt projekt, men att 
de ständigt strävar efter det. Att ha en punkt i förstudiefasen som betonade detta 
var någonting som han inte tidigare hade tänkt på. Pettersson menar att om alla 
projekt startade med att undersöka och se om liknande projekt har bedrivits 
tidigare så skulle stora tidsmässiga och ekonomiska vinster kunna göras, då man 
skulle kunna använda sig av tidigare material. För att så många som möjligt ska få 
säga hur de upplevde projektet vid projektets avslutande, så samlas alla 
delprojektledare. De diskuterar då hur de upplevt projektet, hur stämningen har 
varit och vad som har gått bra och vad som har gått dåligt. Sponsorn 
(beställaren/finansiären) till projektet bestämmer slutligen vem som ska få ta del 
av utvärderingen. Men alla inblandade parter som behöver få ta del av 
utvärderingen får givetvis göra det. 

 
 



Analys 

26 

5. Analys 
 
Vi har fått tre tämligen olikartade utfall av våra intervjuer avseende hur de 
undersökta organisationerna arbetar med projektutvärdering och 
kunskapsöverföring. Utfallen visade sig vara olika då en av organisationerna 
(LLT) vanligtvis inte genomför projektutvärderingar. Den andra organisationen 
(Fastighetskontoret) har ett formaliserat projektutvärderingsförfarande, men det 
är inte så grundligt, utan fokuserar mest på resultatet och ekonomin vilket 
sammanställs i en slutrapport. Den tredje organisationen (Vattenfall) har en 
projektutvärderingsmall som är formaliserad, grundlig och som sammanställer 
resultatet i en slutrapport. Trots olikheterna organisationerna emellan, finns det 
även likheter i synen på vikten av att göra en grundlig projektutvärdering. 
 

5.1 Organisationernas projektsituation 
 
För att överskådligt kunna se om de undersökta organisationerna arbetar med 
unika eller repetitiva projekt, har vi använt oss av Björkegrens (1999) figur, 
(Figur 5.1) där vi placerat in de organisationer vilkas företrädare vi intervjuat. 
Denna klassificering har vi baserat på organisationernas nuvarande situation. Vi 
ser att organisationerna periodvis möjligen skulle kunna flytta sig till en annan 
ruta i modellen, då projektsituationerna kanske inte alltid ser ut som vid 
undersökningstillfället. 
 
Vi har klassificerat in LLT i ruta A i Figur 5.1, med hänseende till att de nästan 
enbart bedriver små projekt, som är av likartad karaktär och som genomförs av 
en likartad projektgrupp. Vi har valt att placera Fastighetskontoret i ruta B i 
figuren, med avseende på att de har en likartad projektgrupp med olika 
projektuppgifter. Vi har kategoriserat Vattenfall in i ruta C i figuren, då de har en 
rad olika typer av projektuppgifter och som löses av olika grupper.  
 
              Projektgrupp 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Olika typer av projekt. Egen bearbetning. Ursprungligen från 
Björkegren (1999:31) 
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5.2 Långsiktigt lärande 
 
Svensson och von Otter (2001) menar att en nackdel med projekt är bristen på 
långsiktighet. Långsiktigt lärande försvåras enligt forskarna när 
projektgrupperna splittras efter projekttidens slut. Vi ser därmed en risk för 
Vattenfall då deras olika projektgrupper splittras efter projekten, vilket försvårar 
det långsiktiga lärandet. Däremot är denna risk mindre för LLT och 
Fastighetskontoret i och med att de har mer konsekventa projektgrupper där det 
ofta är samma personer som ingår, vilket gynnar ett långsiktigt lärande. Förutom 
denna aspekt ser vi att det finns ett problem i de undersökta organisationerna 
som kan hindra det långsiktiga lärandet som Svensson och von Otter förordar. 
Det är den stundande generationsväxlingen, som bland annat kommer att ske 
inom Vattenfall inom en snar framtid. Med denna försvinner kunskaper och 
erfarenheter som den nuvarande personalen besitter.  
 
Ytterligare en aspekt på långsiktigt lärande tog Åström upp och menade att 
Fastighetskontoret har blivit bättre på projektarbete sedan han började arbeta åt 
dem. Det grundar han på att tidigare anlitades externa projektledare, vilket 
medförde att en stor del av kunskapen försvann när projekten var avslutade. 
Nuförtiden stannar kunskaperna från projekten kvar inom organisationen, enligt 
hans åsikt, vilket bidrar till en långsiktigt lärande organisation.  
 

5.3 Projektutvärdering 
 
En projektutvärdering kan ha flera olika syften. För uppdragsgivaren kan den 
vara ett sätt att kontrollera arbetet och för organisationen som helhet kan det 
vara ett sätt att få en lärande organisation. Vid vilken tidpunkt en 
projektutvärdering ska göras beror enligt Burell och Kylén (1995) på vilken typ av 
projekt det handlar om. I tekniska projekt, vilket Vattenfall till stor del bedriver, 
kan organisationen, enligt forskarna, genomföra utvärderingen ganska snart efter 
projektets avslut. I mjuka projekt, vilket LLT och Fastighetskontoret i huvudsak 
bedriver, bör projektets resultat få mogna innan det kan utvärderas. Dessa 
tidsmässiga skillnader tolkar vi beror på att det vid ett tekniskt projekt är adekvat 
att utvärdera projektet när det nyligen är avslutat, för att se om exempelvis 
produkten är till belåtenhet och hur projektarbetet förflutit. Däremot vid mjuka 
projekt, som exempelvis att utforma ett nytt personalschema, är det lämpligt att 
vänta ett tag med utvärderingen så att personalen hinner vänja sig vid de nya 
förändringarna och hinner upptäcka eventuella brister.  
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5.3.1 Respondenternas diskursiva nivå av projektutvärdering 
 
Samtliga respondenter vidhåller betydelsen av att alltid göra 
projektutvärderingar för att dra lärdomar av projekten, vilket stöds av Lööws 
(2001) resonemang om att få en lärande organisation. Respondenterna var också 
eniga om att det inte satsades nog mycket resurser på projektutvärderingarna 
idag, och att organisationerna borde bli bättre på att ta till sig av resultatet som 
utvärderingen ger, vilket skulle leda till både tidsmässiga och ekonomiska vinster.  
 
Respondenterna anser att organisationerna alltid borde göra en 
projektutvärdering, även om de inte alltid gör en sådan i nuläget. Vi tolkar det 
som att genom projektutvärderingarna vill respondenterna göra den individuella 
kunskapen kollektiv genom den process som Hedlund och Nonaka (1993) 
beskriver. Syftet med det synsättet är att göra kunskapen kollektiv och därmed få 
hela organisationen att utvecklas genom ny organisationskunskap.  
 

5.3.2 Hur organisationerna arbetar med projektutvärdering 
 
Samtliga respondenter framhöll vikten av att alltid göra en projektutvärdering. 
Dessa tankegångar stöds av Lööw (2001), som anser att det går att spara både tid 
och pengar om hjulet inte behöver uppfinnas igen. Däremot fann vi att de inte 
alltid ”lever som de lär”. Med det menar vi att samtliga har insett vikten av att 
göra projektutvärderingar, men däremot följer inte handlingarna tankegångarna. 
Enligt Åström fokuserar Fastighetskontorets projektutvärdering bara i huvudsak 
på om projekt hållit sig till tid, mål, avgränsningar och organisering. Orsaken är 
att visa politikerna hur projekten hållit sig till de i förväg givna ramarna, vilket vi 
har kopplat samman med Lööws resonemang om att utvärderingen bör innefatta 
måluppfyllelse, kostnadsaspekter, resultat, tid och vad som gjordes bra och 
mindre bra. Åström anser att det är viktigt att alltid göra en projektutvärdering 
och där utvärdera alla aspekter, men i dagsläget saknas det tid och resurser till en 
sådan grundlig projektutvärdering. På grund av att det hela tiden är samma 
personer som genomför projekten på Fastighetskontoret ser Åström inte att det 
är så viktigt att skriva ner lärdomarna i någon fysisk form, men om någon ny 
person skulle börja inom organisationen anser han att det vore bra om 
lärdomarna fanns nedskrivna. I de fall där en projektutvärdering görs, ser han en 
risk i att slutprodukten hamnar på en hylla och lärdomar inte kommer till 
användning. 
 
Björk menar att  LLT mestadels genomför mjuka projekt, och de reflekterar då i 
huvudsak över effekterna av projektet. Uppfyller inte projektet målet, utvärderar 
LLT projektet för att se vad som gick snett. Blev projektet lyckat försöker de att ta 
med sig lärdomar till framtida projekt. Det innebär att trots att de inte genomför 
en formell projektutvärdering, reflekterar de trots allt över resultatet. LLT kan vi 
därför inte anse överensstämma med Lööws tankar om utvärdering då 
uppdragsgivaren ej får någon möjlighet att godkänna eller förkasta projektets 
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resultat eller utvärdering. Vid större projekt är LLT dock tvungna att göra en 
utvärdering som redovisas till Luleå kommun.  
 
Det är bara på Vattenfall det alltid görs en projektutvärdering och en slutrapport 
när ett projekt avslutas. Det har då ingen betydelse om projektet avbryts efter 
förstudien eller om det fullföljs. Pettersson anser att det är viktigt att alltid göra 
en formell projektutvärdering. Om projekt på Vattenfall av någon orsak avbryts 
är det enligt honom viktigt att det kommer till stånd en projektutvärdering så att 
lärdomar kan dras ifrån det avbrutna projektet. På så vis kan lärdomarna bidra 
till att framtida projekt slipper gå samma ödesdigra framtid till mötes. Lewis 
(2002) menar att projektutvärdering syftar till att avgöra om projektets resultat 
uppfyller uppdragsgivarnas krav. Här ser vi en direkt koppling till Vattenfalls 
projektmall där uppdragsgivaren måste godkänna projektutvärderingen för att 
Vattenfall ska kunna avsluta projektet. Utvärderingen ska enligt Lewis ses 
som ”lessons learned” och inte som något som klandrar någon av 
projektdeltagarna, vilket både vi och Vattenfall sympatiserar med. Vattenfall har 
också  kommit till insikten att utvärderingar ofta glöms bort och har börjat arbeta 
med att föra projektutvärderingarnas resultat vidare, genom bland annat 
personalmöten. 
 

5.4 Situationsanpassad kunskapsöverföring i projekt 
 
För att koppla samman hur organisationerna arbetar med kunskapsöverföring 
och hur viktigt det är för dem med kunskapsöverföring utgår vi i detta stycke från 
Björkegrens (1999) figur, som vi omarbetat och återfinns i Figur 5.1 tidigare i 
kapitlet. För LLT och Fastighetskontoret finns det enligt teorin få incitament för 
kunskapsöverföring mellan projekt, då projekt i ruta A sker rutinmässigt och det 
inte finns tid eller resurser för utvärdering och i ruta B då kunskapen ses som 
projektspecifik. För Vattenfall, i ruta C, finns det enligt Björkegren inga 
incitament till att genomföra kunskapsöverföring mellan projekt, då projekten är 
unika och även projektgrupperna, vilket gör att tidigare projektkunskap inte kan 
tillgodogöras. Detta motsäger våra respondenter, som ansåg att det är viktigt med 
kunskapsöverföring mellan projekt även om projekten är av olikartad karaktär. 
Enligt respondenterna undgår framtida projekt att behöva ”uppfinna hjulet igen”, 
om tidigare projekt delade med sig av sina tidigare erfarenheter. Pettersson anser 
att Vattenfall genom kunskapsöverföring kan tjäna både tid och pengar. 
 

5.5 Kunskapsöverföring i organisationerna 
 
Kunskapsöverföring kan enligt Björkegren (1999) ske genom en kopiering där 
kunskap vidareförmedlas från en sändare till en mottagare. Denna överföring 
fungerar dock inte enligt Reddy (1986) då mottagarens tidigare kunskaper måste 
tas i beaktande. Berggren (2004) har tidigare redogjort för att kunskapen som 
ska överföras kan vara explicit eller tyst. Den explicita kunskapen kan överföras 
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då den kan formuleras i ord eller symboler. Tyst kunskap kan inte formuleras på 
ett explicit sätt, och är därför svårare att överföra. Vi har utgått från Nonaka och 
Takeuchis (1995) modell och applicerat våra undersökningsenheter på denna 
figur för att se hur och vilken kunskap som överförs i undersökningsföretagen. 
Figur 5.2 visar detta åskådligt. I denna modell har vi gjort generaliseringar 
utifrån den bild vi har fått av undersökningsföretagen. I vissa fall kan dessa vara i 
andra rutor än de nuvarande, men vi har fokuserat på huvuddragen av deras 
projektarbete.  
 
Vi har placerat Fastighetskontoret i en ruta som heter socialisering i Figur 5.2. 
Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) överförs där tyst kunskap till tyst kunskap. 
Denna process kräver mänsklig interaktion, vilket vi anser att Fastighetskontoret 
har. Det blir alltså en typ av lärlingssituation för projektdeltagarna och på så sätt 
kan de anamma både den tysta och den explicita kunskap som bland annat 
Åström har lärt sig under sina många år som projektledare. Denna 
kunskapsöverföring har lett till att personalen på Fastighetskontoret har 
förbättrat sin kunskap om projektarbete. Det finns även en explicit 
kunskapsöverföring, men den är inte så omfattande och vi väljer därför att inte 
placera in den i figuren, då vi i huvudsak anser att den kunskap som överförs är 
tyst.  
 
Vi har placerat Vattenfall i en ruta som heter kombination i Figur 5.2. Enligt 
Nonaka och Takeuchi (1995) är kombination när explicit kunskap blir delad, 
vilket sker till exempel genom rapporter, möten och nätverk. Vi anser att 
kombination överensstämmer väl med Vattenfall genom att de försöker att samla 
sina erfarenheter från projekt i ett Intranät. Däremot ser vi inte att Vattenfall 
överför någon tyst kunskap. Det beror på att de inte har någon mänsklig 
interaktion mellan projekten, vilket krävs för tyst kunskapsöverföring. De 
sammanställer istället sina projektkunskaper i ett Intranät vilket innebär att den 
explicita kunskapen överförs till explicit kunskap, vilket kallas kombination. 
 
LLT har vi placerat både i socialiseringsrutan och i kombinationsrutan i Figur 5.2. 
Detta grundar vi på att LLT ofta arbetar i små projekt, där ingen utvärdering görs. 
I dessa projekt är det i princip samma personal som arbetar hela tiden vilket 
medför att de lär sig av varandra under arbetets gång, vilket blir en 
socialiseringsprocess där tyst kunskap överförs till tyst kunskap. Emellanåt har 
de emellertid lite större projekt där de har en utvärdering vilken sammanställs i 
en rapport, vilket gör att den explicita kunskapen överförs till explicit kunskap, 
det vill säga kombination. 
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projektarbetet och interaktionen mellan projektdeltagarna som 
kunskapsöverföringen sker. På Vattenfall är det endast explicit kunskap som 
överförs, medan det på Fastighetskontoret är tyst kunskap som överförs. På LLT 
förs den explicita kunskapen vidare i de större projekten då en utvärdering 
kommer till stånd och i de mindre projekten förs den tysta kunskapen vidare med 
personalen. Både hos LLT, i de mindre projekten, och Fastighetskontoret sker 
den tysta kunskapsöverföringen per automatik genom att det är samma personal 
som ingår i projektgrupperna.  
 
Den tredje frågeställningen var ifall projekt tar till sig av tidigare 
projektutvärderingsresultat, och i sådan fall på viket sätt de gör det. Vi upptäckte 
att det finns brister hos de organisationer vi undersökt i hur de tar till sig av 
tidigare projektutvärderingsresultat. På Fastighetskontoret och LLT finns det ej 
vedertagna rutiner för hur kunskapsöverföringen ska gå till utan där lär de sig av 
varandra. På Vattenfall görs ordentliga projektutvärderingar. Däremot läggs det 
inte ner särskilt mycket tid på att undersöka tidigare utvärderingsresultat, vilket 
enligt Pettersson  leder till Vattenfall förlorar både tid och pengar.  
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6. Avslutande diskussion 
 
Vi har tidigare påtalat vikten av att göra en projektutvärdering och att resultaten 
ifrån denna förs vidare. Vi ser att organisationerna vi intervjuat är medvetna om 
detta, men att de har varken tid eller resurser till att föra kunskapen vidare i 
önskad omfattning, vilket tyder på att vår hypotes är sann. Vår hypotes var enligt 
tidigare att organisationer gör projektutvärderingar men att de inte går vidare 
och använder sig av det resultat utvärderingen kommer fram till och att 
kommunikationen brister mellan projekten beroende på bland annat tids- och 
resursbrist. Respondenterna framhöll vikten av att göra projektutvärderingar och 
att lära sig av tidigare erfarenheter. Vi finner det anmärkningsvärt att de 
undersökta organisationerna inte arbetar mer aktivt med projektutvärderingar 
och kunskapsöverföring när respondenterna inser att det finns möjlighet att 
spara både tjänar både tid och pengar på det. Det råder alltså en skillnad mellan 
den diskursiva nivån och hur de i realiteten arbetar med projektutvärderingar 
och kunskapsöverföring. Beror det på lättja eller någon annan underliggande 
faktor? Vi tror att det finns sanning i båda påståendena i frågeställningen. Det 
kan vara svårt att ändra invanda mönster och arbetssätt och börja göra 
projektutvärderingar som ingen har erfarenhet av att göra. En annan anledning 
kan vara att det är svårt att få tilldelat resurser till en projektutvärdering då det 
tar ett tag innan man ser effekterna av att noggrant ha utvärderat sina tidigare 
projekt. Det beror på att resultatet av utvärderingen inte alltid kommer till 
användning just när projektet är avslutat, utan slutresultatet kan komma att 
efterfrågas på längre sikt. Då det inte finns några kortsiktiga vinster med 
utvärderingen, och det är svårt att säga med säkerhet att resultatet kommer till 
användning i framtiden, kan det vara svårt att övertyga beslutsfattarna att det är 
viktigt att göra grundliga projektutvärderingar.  
 
Vi anser att det alltid går att dra lärdomar av projekt. I framtiden kan det 
dessutom komma att genomföras liknande projekt som det föregående, och det 
kan då vara ovärderligt att få dra lärdomar av ett avslutat projekt inom samma 
område. Vattenfall har börjat att anamma dessa tankegångar och de har insett att 
de kan tjäna både tid och pengar om de tar till sig av projektutvärderingarna. 
Vattenfall utvärderar även de projekt som av någon anledning blir avbrutna i 
förtid, vilket vi tror är minst lika viktigt som att bara utvärdera de projekt som 
blir genomförda. Om ett projekt har blivit avbrutet kan det i framtiden gå att 
genomföra liknande projekt då förutsättningarna kan ha ändrats. Vid en sådan 
situation är det ovärderligt att kunna gå tillbaka och kunna se varför det gamla 
projektet avbröts och vad man ska tänka på inför det nuvarande projektet. En 
projektutvärdering bidrar även till att projektdeltagarna måste blicka tillbaka och 
reflektera över projektet. Det bidrar till att projektutvärderingen är en lärande 
process i sig, vilken kan upptäcka erfarenheter som annars inte skulle ha blivit 
reflekterade över.  
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Som vi tidigare klargjort anser vi att det är viktigt med projektutvärderingar, men 
det är också viktigt att föra vidare det resultat som framkommer i 
projektutvärderingen. Om projektutvärderingen mynnar ut i en slutrapport som 
hamnar i en bokhylla och inte kommer till användning faller hela tanken med 
utvärderingen. Vi anser att Vattenfalls Intranät och Åströms tanke om en 
projekthandbok är bra sätt att föra slutresultatet vidare på. Båda dessa 
redovisningsmetoder gör att det blir enkelt att hitta lärdomar om projekt, lätt att 
hitta framgångsrecept samt undvika fallgropar. I dessa redovisningsmetoder kan 
man endast få med den explicita kunskapen, men inte den tysta kunskapen som 
är möjlig att få ta del av vid mänsklig interaktion. Det är svårt att föra över den 
tysta kunskapen då den kan gå förlorad över tiden men också på grund av att 
människor inom organisationen kan byta arbetsplats. Det gör att den tysta 
kunskapen, vilken vi anser vara minst lika värdefull som den explicita kunskapen, 
kan vara svår att få tag på och tillgodogöra sig jämfört med den explicita 
kunskapen. Varför den tysta kunskapen är svår att förmedla är för att den är icke 
verbaliserbar. Det kan vara svårt att till exempel säga varför en viss chef är så 
omtyckt och duktig jämfört med en annan. Om man ska lära av en sådan chef kan 
man inte bara fråga honom om hans ledarstil utan man måste följa honom och 
lära sig av hans arbete, vilket blir en typ av lärlingssituation. Vid all 
kunskapsöverföring är det inte bara själva överföringen som är problematisk utan 
även sändaren och mottagaren av kunskapen blir en del av problematiken. 
Björkegren (1999) menar att problematiken beror på översättningen, 
rekonstruktionen och sändarens och mottagarens tidigare erfarenheter. Det är 
alltså viktigt att göra en noggrann projektutvärdering eftersom det på så vis blir 
lättare för mottagaren att tolka projektutvärderingens resultat. Om 
utvärderingen är bristfällig kan det leda till att mottagaren tolkar resultatet 
felaktigt, vilket gör att syftet med utvärderingen urholkas.  
 
I vissa situationer kan det vara än mer svårt att tolka och föra över erfarenheter 
från tidigare projekt eftersom komplicerade situationer råder. Ett exempel på 
detta tog Björk upp och menade att det var stor turbulens i projektgruppen när 
han startade sitt arbete i projektet Buss-2002. Trots turbulensen blev 
slutresultatet bra, oaktat det dåliga projektarbetet. Det visar att utfallet kan bli 
bra även om projektarbetet har kantats av en rad olika problem. Vi tror även att 
det omvända kan gälla, bara för att projektgruppen arbetar bra ihop behöver inte 
slutresultat bli lyckat för det. I den situation som rådde i projektet Buss-2002 är 
det svårt att se vilka framgångsfaktorer som gjorde slutresultatet lyckat. Även om 
projektgruppen fungerade dåligt ihop är det viktigt att dra lärdomar av det 
inträffade, vilket kan göra att framtida projekt kan undvika att hamna i en 
liknande situation. Ett projekt som i första anblicken ter sig som ett misslyckande 
kan vid närmare eftertanke vara en framgång på grund av den kunskap som 
utvecklats och som kan omformas till lösningar för framtida projekt. 
 
För att verkligen säkerställa att organisationerna tar till sig av den 
dokumenterade kunskapen anser vi att det i projekts inledningsfas bör ingå ett 
moment där tidigare projektrapporter studeras för att dra lärdomar av dessa, 
vilket kan bidra till ett effektivare projektarbete. Detta bidrar även till att öka 
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betydelsen för utvärderingarna då de blir ett cirkulärt flöde i projekten. Då de 
löpande projektrapporterna blir lästa och granskade av efterföljande projekt ökar 
vikten av att göra en grundlig projektutvärdering. Vattenfall har en grundlig 
projektmall med olika faser där den slutliga fasen är projektutvärdering. Trots 
det hade de inte tänkt på att lägga in ett delmoment i förstudien där tidigare 
slutresultat granskades. Under vår undersökning frågade vi hur projekt tar till sig 
av tidigare projektutvärderingsresultat, vilket gjorde att Pettersson fick ett nytt 
uppslag till ett delmoment i förstudien, där tidigare projektutvärderingar skulle 
granskas. Vi fann det anmärkningsvärt att Vattenfall tycker det är viktigt att gå 
vidare med projektutvärderingens resultat, men att de inte har något moment i 
projektmallen där det står att en sådan studie ska genomföras. 
 
Ett antal vanliga kriterier som granskas vid projektutvärderingar är resultatet, 
kostnaden, tidsåtgången och marknadens bedömningar. Utöver dessa kriterier 
finner vi att det även är viktigt att utvärdera om lärdomar av projektet verkligen 
dragits. Med det menar vi att projektgruppen måste försöka att kortfattat, 
exempelvis i punktform, försöka att sammanfatta projektets brister och 
framgångsfaktorer. Man bör då inte bara hänga upp sig på de sedvanliga 
kriterierna för projektutvärdering, utan låta personalens erfarenheter beaktas. Vi 
tycker att det är viktigt att i utvärderingen reflektera över vad projektgruppen lärt 
sig, och även dokumentera vad de tagit till sig av tidigare projekt och hur det har 
påverkat projektarbetet. Beaktas även dessa aspekter tror vi att projekt lättare 
kan utvecklas, vilket borde leda till en högre effektivitet och 
arbetstillfredsställelse hos personalen och dessutom öka projektets chanser till en 
god måluppfyllelse. 
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att det alltid går att lära sig av tidigare projekt, 
vilket gör att det går att tjäna både tid och pengar på en noggrann 
projektutvärdering. Projektutvärdering är slutet på ett projekt och samtidigt 
början på ett långsiktigt lärande. 
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Bilaga A: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 
       Vilket projekt arbetar Du nu inom? - Syfte, mål, omfattning, din roll? 
         Vilken erfarenhet har Du av projektarbete? 
       Arbetar Din organisation till stor del i projekt? – Hur mycket? 
    
Projektutvärdering  
   Anser Du att det är viktigt att det genomförs en utvärdering av projekten?  

      – Varför?  
       Genomför Er organisation alltid en utvärdering av projekt? – Är det ett 

krav? 
       Vem sköter utvärderingen? – Extern/intern utvärdering? – Varför? 
         Hur omfattande är projektutvärderingarna? – Vad ingår? 
       
Projektutvärdering av ett tidigare projekt 
   Har det funnits liknande projekt tidigare? - I så fall, har du fått ta del av 
det  material som framkommit i det projektets projektutvärdering? 

 Vem genomförde utvärderingen? 
 Hur genomfördes utvärderingen? 
 Fanns det avsatt tid och resurser till utvärderingen? – Tillräckligt mycket? 
 Hur sammanställdes slutresultatet? - Rapport? 
 Uppfylldes projektets syfte och mål? 
 Vad hade projektutvärderingen för syfte och mål? 
 Uppfyllde projektutvärderingen sitt syfte och mål? 

 
Kunskapsöverföring mellan projekt 
 Hur tar organisationen tillvara slutresultatet? – Arbetar organisationen 
vidare med slutresultatet för att förbättra för framtida projekt? 

 Arbetar organisationen aktivt med slutresultatet över en längre period, 
eller bara när utvärderingen är färdig? 

 Är organisationen medveten om den tysta kunskapen? – Försöker 
organisationen att överföra den? 

 Förekommer det något informationsutbyte mun till mun, eller är det 
enbart i skriftligt format informationsutbytet förekommer? 

 Hur uppfattas projektutvärderingen av projektets medlemmar? 
 Får medlemmarna ta del av utvärderingen? 
 Får efterföljande projekt möjlighet (tid, tillgång, ekonomi) att ta del av 
utvärderingen av tidigare liknande projekt ? 

 
Lärdomar 
 Ser organisationen att de blivit bättre på projekt tack vare 
projektutvärderingen, eller bara tack vare projektgenomförandet? 

 Lär sig organisationen så mycket av projektutvärdering att det är värt 
mödan och pengarna den kostar att genomföra? 
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