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Sammanfattning 

 

Kunskapsöverföring mellan projekt är ett ansvarsområde inom projektledning. 
Arbetsformen projekt är mycket kunskapsintensiv och det är av största vikt för 
organisationer att omhänderta kunskap som genereras inom projektverksamheten. Det 
finns dokumenterade svårigheter kring kunskapsöverföring från både framgångrika samt 
problemfyllda projekt och oftast förblir kunskapen individbunden och odokumenterad.  

För att genomföra kunskapsöverföring mellan projekt på ett effektivt sätt krävs att 
projektledare har kunskap om specifika metoder samt pedagogiska färdigheter ihop med 
bred projektledarkunskap. Syftet med denna studie är att belysa projektledares 
uppfattning om kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt och vilka metoder 
som används. Den kvalitativa ansatsen fenomenografi har används för att analysera 
resultatet. Studien omfattar totalt sex intervjuer av seniora projektledare verksamma inom 
produktutvecklingsprojekt på ett högteknologiskt företag i mellansverige. 

Projektledarna i denna studie använder metoder vid kunskapsöverföring som är 
dokumenterat framgångsrika vid kunskapsöverföring och organisatoriskt lärande. 
Projektledarna anser att kunskapsöverföring är en viktig aktivitet men deras utövandet 
bygger endast på erfarenhetsbaserad kunskap utan en teoretisk, pedagogisk förankring. 
Varken projektorganisationen eller linjeorganisationen prioriterar aktivteter kopplat till 
kunskapsöverföring i verksamheten. Projektverksamheten är i huvudsak fokuserad kring 
produktframtagning och kunskapsöverföring sker övervägande i samband med att 
problem uppstår i verksamheten. Projektteamens möjligheter att ta till sig kunskap under 
problemlösning är begränsade på grund av hög stressnivå. Dokumenteringen av 
kunskapsöverföring har ingen given mottagare i linjeorganisationen. De framgångsrika 
mjuka ledaregenskaperna vid kunskapsöverföring värderas inte explicit av verksamheten. 
Många aktiviteter kring kunskapsöverföring sker omedvetet i projektverksamheten. 
Fallstudien visar att det finns en förbättringspotential i det högteknologiska företagets 
projekt- och linjeverksamhet genom att öka fokuseringen på kunskapsöverföring och 
projektledares förutsättningar . 
 
 
 
Nyckelord:  projektledare, projektledning, kunskapsöverföring, lärande, metoder, 
fenomenografi 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

När processer eller arbetsmetoder inte kan lösa verksamhetens komplexa problem och om 
överlappningarna mellan verksamheterna är många kan en lösning vara att implementera 
matrisorganisationer. En variant av matrisorganisation är att kombinera en 
funktionsorganisation och en projektorganisation. Matrisorganisationen syftar till att 
ansvaret för verksamheternas genomförande gemensamt delas av ansvarspersoner samt 
ger en möjlighet till att utnyttja beroendeförhållandena av organisationens resurser både 
ur vertikal strategi och lateral strategi. Detta innebär även gemensamt resultatansvar 
(Bruzelius & Skärvad 2004 ; Bolman & Deal 2005). Att företagen övergår mer och mer 
till att bedriva sin verksamhet i projektform är ett faktum (Ljung 2011). Inom 
projektverksamheten sker en koncentrerad kunskapsutveckling bland 
projektmedlemmarna allt eftersom verksamheten drivs framåt mot sitt slutmål. Den kraft 
som finns inbyggd i projektprocessen, att uppnå avstämningspunkter, fungerar ofta 
positivt för samarbetet inom projekt (Söderlund 2005). Syftet med 
produktutvecklingsprojekt, förutom att leverera en produkt eller ett system, är att 
organisationen skall utvecklas och bli bättre när produktutvecklingsprojektet är avslutat i 
form av kulturförändringar och genomgripande förbättringar (Berggren & Lindkvist 
2001). Projektledaren har ett ansvar att bidra till lärande i projekt så att företaget kan 
utnyttja förvärvad kunskap till andra projekt. Både projektteamens och projektledarnas 
kunskaper är viktiga att omhänderta. Det är viktigt att projektledaren har förmåga att 
koppla lärandeprocessen till projektets avstämningspunkter längs vägen och organisera 
dessa avstämningspunkter så att lärandet blir effektivt så att projektet upprätthåller 
tillfredställande flexibilitet och handlingsförmåga (Söderlund 2005). 

Kunskapsbegreppet har många definitioner och följande definition är väl passande för 
individer i projektverksamheter: 

 Kunskap är att aktualisera skickliga åtgärder och potential att definiera en 
situation för att möjliggöra skickliga åtgärder (Lindner & Wald 2011).  

Utveckling av kunskap ur ett organisatoriskt perspektiv är egentligen ett vidare begrepp 
och kan benämnas som kunskapsverksamhet. Kunskapsverksamhet omfattar en 
organisations praktiska förmåga att leda kunskapsfokuserade aktiviteter såsom skapa, 
lagra, använda och dela kunskap (Lindner & Wald 2011;  Braf 2000). 
Kunskapsöverföring är en process med flera steg som startas med att kunskapen skapas, 
som därefter följs av att kunskapen används, vidare sker en överföring och delgivning av 
kunskapen som slutligen lagras för möjlighet till åtkomst för framtida projekt (Lindner & 
Wald 2011). Lärande i sin tur är en kognitiv process som även har beroenden till 
känslomässiga, avsiktliga och motiverande mönster för individens kunskapsutveckling. 
Den bästa förutsättningen för lärande i en arbetsmiljö är när individens arbetsidentitet 
överlappar det verkliga arbetet som verksamheten efterfrågar. Om denna överlappning 
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saknas kan ett stort motstånd uppstå inför att inhämta kunskapen eftersom individen 
uppfattar det som en alltför stor förändring (Kalsaas 2012). 

Det finns en mängd olika metoder som underlättar kunskapsöverföring mellan projekt. 
Exempel på metoder som förbättrar kunskapsutbytet är att hålla workshops, regelbundna 
lessons learned, mentorskap, strategisk arbetsrotation, slutrapport med redovisningar samt 
specifik framtagna utbildningar. 

1.2 Problemdiskussion 

Kunskapsöverföring mellan projekt är ett ansvarsområde inom projektledning. I 
litteraturen beskrivs svårigheten att överföra erfarenheter och kunskap från ett projekt till 
ett annat som ett påtagligt problemområde. Mycket av den kunskap som genereras i 
projekt förblir tyst och individbunden och ur ett företagsekonomiskt 
effektivitetsperspektiv är detta ett problem (Braf 2000; Berggren & Lindkvist 2001; 
Söderlund 2005). Problemen med att omhänderta projektdeltagarnas kunskaper kan till 
stor del bero på att projekt är temporära former av organisationer med speciell 
karakteristik. En tidigare genomförd studie av Bergare & Nilsson beskriver mycket 
utförligt lärande i projektintensiva verksamheter (Bergare & Nilsson 2006). Flera 
modeller för organisatoriskt lärande är skapade för stabila organisationer (Lindner & 
Wald 2011). Projekten är temporära organisationer och handlingsarenor på vilka aktörer 
med olika bakgrund och kompetens möts för att samverka. Mekanismer som kan påverka 
kunskapsintegrationen och kunskapsöverföringen är nätverk, rykten, roller, språk, 
kunskapsobjekt, evenemang, historiebeskrivningar, tidspress och fokuserade medarbetare 
(Söderlund 2005). En av de viktigaste framgångsfaktorerna för kunskapsöverföring är en 
kunskapsorienterad kultur.  Det innebär att arbetsplatsens kulturer måste ha en positiv 
attityd till kunskap och kunskapsutbyte. Det finns ett maktperspektiv kring kunskap och 
människor som ser sin kunskap som avgörande för deras unika värde är inte benägna att 
dela med sig av sin kunskap eftersom det hotar deras position. En kunskapsorienterad 
kultur skapas av människor som har vana att söka och tillämpa kunskaper samt dela med 
sig av sina erfarenheter (Braf 2000). En stor roll i sammanhanget har även 
projektledarens ledarstil och fokusering. Önskvärda förmågor och kvaliteter på 
projektledare är ofta långa listor på färdigheter. Det finns också skillnader kopplade till 
manligt och kvinnligt ledarskap. Hög nivå av social- och emotionell kompetens är 
framgångsfaktor både för män och kvinnor och är en gynnsam egenskap även vid 
aktiviteter kopplade till kunskapsöverföring. Mätningar visar att kvinnor över lag har 
högre social- och emotionell kompetens än män (Hopkins & Bilimoria 2008). I 
teknikintensiva verksamheter är kvinnor ofta i minoritet och det innebär en stor risk att en 
anpassning sker till manlig norm när det gäller ledarstil (Ely et al 2011). Detta leder till 
att viktiga egenskaper för effektiv kunskapsöverföring inte kommer till nytta för 
verksamheten. 

Projektledarutbildningar innehåller generellt inga delmoment i pedagogik eller metoder 
för kunskapsöverföring (Thomas & Mengel 2008; Ojiako et al 2011). Detta medför att 
projektledare har låga teoretiska kunskaper i att främja lärande. Det krävs ett eget intresse 



   

________________________________________________________________________
Sidan 7 

 

från projektledare att utveckla sin pedagogiska förmåga.  Det kan finnas 
effektivitetsproblem kring de lärandesituationer som uppstår i projekt eftersom det finns 
risk att de genomförs med felaktiga angreppssätt på grund av bristande pedagogisk 
kompetens hos projektledare. Ett annat problem kan också vara att traditionell 
projektledningsmetodik har sitt ursprung i ekonomiska teorier med kopplingar till 
ekonomiska ramar med tidsatta betalningsmilstolpar och inte bygger på teorier kring 
produktutvecklingsarbete som är väldigt kompetenskrävande verksamhet (Kalsaas 2012). 
Det ekonomiska fokuset kan vara en förklaring till att lärande och kunskapsöverföring 
inte är omhändertaget på ett strukturerat sätt inom projektplanering och 
projektverksamheter. Tidspress och stress inom produktutvecklingsprojekt tillhör 
vardagen vilket motverkar den så viktiga tiden för reflektion som krävs för 
problemlösning vid skapandet av nya produkter. Produktutvecklingsprojekt kräver 
tillgång till mycket kunskap som inledningsvis saknas. Kunskapen måste utvecklas i takt 
med produkten och det finns alltid unika aspekter som måste förstås innan en bra 
konstruktion kan utvecklas. Det krävs flera iterationer innan en komplett designlösning 
finns framtagen. Kunskapsuppbyggnaden kan ses som hjärtat i utvecklingsprocessen och 
den går inte att kombinera med en rigid planering (Sebestyén 2006). Ingående studier av 
produktutvecklingsprojekt visar att det krävs en speciell samsyn inom gruppen för att 
kunskapsintegrationen ska möjliggöras. Samsynen gäller både vad som skall göras och 
hur projektets olika delar förhåller sig till varandra (Söderlund 2005). 

1.3  Forskningsfråga 

Följande forskningsfråga ligger till grund för studien: 

 Vilka uppfattningar har projektledare om att genomföra kunskapsöverföring 
mellan produktutvecklingsprojekt? 

1.4 Syfte, genomförande och förväntat resultat 

Syftet med denna studie är att belysa projektledares uppfattning om kunskapsöverföring 
mellan produktutvecklingsprojekt och vilka metoder som används. Studien behandlar 
kunskapsöverföring ur ett brett perspektiv omfattande organisationer, projektledning och 
projektledare samt projektteam.  

Studien är en kvalitativ enfallsstudie genomförd på ett högteknologiskt företag i 
mellansverige. Empiriska data är insamlade genom sex semistrukturella intervjuer utförda 
på seniora projektledare med erfarenhet från högteknologiska avancerade 
produktutvecklingsprojekt i multiprojektmiljöer. Analysen är genomförd med 
fenomenografisk metod. Den empiriska undersökningen föregås av en 
kunskapsinhämtning via vetenskaplig litteratur och artiklar för att öka förförståelsen 
kring problemområdet. Den ökade förförståelsen ligger till grund för konstruktionen av 
de semistrukturerade intervjufrågorna. 
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Förväntat resultat är att kunna beskriva en analysmodell på projektledarnas uppfattningar 
kopplat till förutsättningar samt att räkna upp ett antal metoder när det gäller deras arbetet 
med kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studiens vetenskapliga utgångspunkt är fenomenografi. Fenomenografi är en kvalitativ 
forskningsansats med fokus på hur människor uppfattar och tänker kring verkligheten 
med fokus på erfarenhet. 

2.2 Metoden fenomenografi 

Fenomenografi är en empirisk utprövad ansats och har ingen bestämd filosofisk 
idétradition. Ansatsen formades av Ference Marton vid Pedagogosika institutionen på 
Göteborgs universitet och härleds till den inlärningspsykologiska forskningen på 1970-
talet (Starrin & Svensson 1994). I fenomenografin betonas att tänkandet, inlärningen, 
kunskapsbildningen och språkutvecklingen är en förändring i relationen mellan 
människan och hennes omvärld. Fenomenografi är dynamiskt och uppfattningsbegreppet 
betecknar såväl produkten av uppfattandet som själva uppfattandet. Under senare år har 
uppfattningsbegreppet även kompletterats med erfarenhetsbegreppet (Starrin & Svensson 
1994). Den fenomenografiska analysen uppmärksammar och analyserar dels hur man 
erfar något och dels hur erfarenheterna av företeelsen eller objektet ifråga relaterar till 
varandra. Fenomenografins intresse och sökljus riktas mot den innebörd och mot den 
underförstådda mening människan tillskriver något i sin omgivning. Tolkningen av 
uppfattningen blir logisk och relationen till omvärlden blir av kognitiv karaktär. Med 
andra ord är inte åsikter eller att beskriva psykologiska faktorer intressanta (Starrin & 
Svensson 1994).  

2.3 Alternativa metoder 

2.3.1 Hermeneutik 
I den hermeneutiska metodiken är människan central. Metodiken syftar till att 
göra tolkningar av mänskligt beteende. En passande frågeställning ska 
inkludera ett intresse av mänskliga aspekter på de svar man söker. (Starrin & 
Svensson 1994) 

Två centrala begrepp nämns; förförståelse och den hermeneutiska cirkeln. Oavsett vad 
man väljer att studera, så finns alltid en förförståelse hos den som genomför studien. 
Detta måste man förhålla sig till och ta hänsyn till. Dels har man en förkunskap som kan 
styra tolkning av det man ser, dels har man sannolikt också en förväntning om vad vilket 
resultat man kommer att nå.   
Med ”Den hermeneutiska cirkeln” menas att man inledningsvis enbart har sin 
förförståelse om det fenomen man vill studera. Efter att ha påbörjat studien kommer man 
att få mer kunskap om fenomenet vilket gör att man kan gå vidare i sin frågeställning och 
utveckla frågorna. Den hermeneutiska cirkeln växlar mellan att studera det enskilda 
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fenomenet och helheten. Det man lär sig om helheten hjälper till att tolka och förstå det 
enskilda fenomenet. Att gå runt en cirkel innebär att man återvänder till startpunkten 
vilket inte är sant. Det är snarare så att man hela tiden får en ökad kunskap, vilket kan 
symboliseras av en stigande spiral. Att återvända till startpunkten stämmer in på det 
faktum att man växlar mellan detaljer och helhet. (Segolsson 2011) 

De kvalitativa metoderna, hermeneutik och fenomenografi, är två kraftfulla metoder med 
fokus på att förstå människan genom noggrann datainsamlig och systematisk tolkning av 
resultat. Metoderna har skilda ursprung och sammanhang samt att resultaten fokuserar på 
och besvarar olika typer av frågor som i sin tur resulterar till olika typer av kunskap. 
Dessa fakta är viktigt att lägga i bedömningen när metodval görs. Hermeneutiken ger inte 
svar på vald forskningsfråga ur ett generellt perspektiv utan resultatet kommer starkt att 
vara kopplat till urvalsgruppen och varje enskild respondents sammanhang. Metoden 
kommer dock att leverera en större insikt som med fördel kan användas i liknande 
sammanhang. 

2.3.2 Fenomenologi 

Den vetenskapliga metoden fenomenologi har sitt ursprung i filosofin och senare även 
sociologin. Mängder av filosofer och sociologer såsom Husserl, Heidegger, Merleau-
Ponty och Goffman har satt sin prägel på metoden och flera varianter finns att tillgå för 
vetenskaplig tolkning. Begreppet fenomen kan förtydligas som en företeelse som den 
uppfattas, upplevs eller erfars av ett subjekt (Dahlberg 1997). Metoden är användbar när 
det gäller att på ett vetenskapligt sätt möta människors vardagsliv och har ett 
livsvärldsperspektiv. Metodens syfte är att, utan reduktionism, förstå och begreppsliga 
den konkreta verkligheten som vi människor, i form av subjekt, upplever den. Målet är att 
göra de levande erfarenheterna full rättvisa så som de erfars i all sin mångfald. 
Fenomenologin kräver en mycket grundläggande förförståelse för det som skall betraktas 
samtidigt gäller det att inte ha några givna åsikter utan vara helt öppen för den företeelse 
som är föremål för undersökning (Dahlberg 1997). 

Inte heller fenomenologin svarar på forskningsfrågan eftersom metoden endast är inriktad 
på det ”mänskliga” ur ett sociologiskt samhällsperspektiv med inriktning på upplevelse 
och inte ur ett kunskapsperspektiv med inriktning på erfarenhet som metoden 
fenomenografi stödjer. 

2.4 Motiv för val av fenomenografi 
Kvalitativ forskning baseras på ett induktiv synsätt vilket innebär att teorin är resultatet 
av forskningen (Bryman 2001).  Kvalitativ forskning kännetecknas även av att vara 
tolkningsinriktad och tyngden ligger på att få en förståelse för den sociala verkligheten på 
grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Valet på att använda 
kvalitativ forskningsstrategi bygger på att studiens frågeställning är ett relativt outforskat 
område och med hjälp av kvalitativa djupintervjuer kan teorier och analysmodeller 
klarna.  
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Kvantitativ forskningsstrategi används när det redan  finns teorier att utgå ifrån och 
numeriska data efterfrågas för att styrka teorier. Kvantitativa studier har ofta föregåtts av 
kvalitativa studier (Bryman 2001). Till vald forskningsfråga i denna studie passar inte en 
kvantitativ forskningsstrategi. 

Fenomenografin har sitt ursprung i inlärningspsykologin och betonar att människans 
aktivitet står i ett beroendeförhållande till det kunskapsobjekt som aktiviteten riktas mot. 
Metoden stödjer begreppet uppfattning kring inlärning och omvärldsuppfattning såväl 
produkten av uppfattandet som själva uppfattandet, där produkten av uppfattandet svarar 
mot erfarenheten (Starrin & Svensson 1994). Metodens uppfattningar betraktas främst 
som kollektiva tankeformer som är möjliga att dekontextualiseras och således existera 
oberoende av sitt ursprungliga sammanhang samt möjliggör generalisering. 
Beskrivningskategorierna kan därmed tillämpas i en annan kontext än den ursprungliga 
(Dahlberg 1997). 

Vald frågeställning vittnar om att kunskap efterfrågas kring hur framgångsrika 
projektledare agerar för att skapa kunskapsöverföring mellan projekt medvetet eller 
omedvetet. 

2.5 Arbetsgången i Fenomenografi 

Inom fenomenografin ” dekontextualiseras” uppfattningen och med det menas att 
uppfattningen lyfts ur och frikopplas från sitt sammanhang. Detta möjliggör en 
jämförelse och en systematisering av uppfattningar som självständiga tankeformer. Inom 
forskningsansatsen är innehållet i uppfattningarna på den kollektiva nivån huvudintresset 
och inte de enskilda individernas uppfattningar (Starrin & Svensson 1994). 

Fenomenografisk metodik baseras på följande arbetsordning beskrivet i nedanstående 
figur  (se figur 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. 
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De fenomenografiska intervjuerna skall bandas och skrivas ner i talform för att därefter 
kunna analyseras och söka respondenternas uppfattningar. 

2.6 Kritisk granskning av metoden 

Fenomenografin som metodval ger den där extra möjligheten att dekontextualisera 
resultatet som finns, vilket gör resultatet användbart i ett större sammanhang och för 
andra liknande verksamheter. Metoden stödjer det forskningsfrågan söker i form av 
respondenternas erfarenheter. Nackdelen med fenomenografin är att den är mycket 
krävande som metod. Det är viktigt att datainsamlingen, i form av semistrukturerade 
intervjuer, är väl förberedd och gärna testad innan skarpt läge. Analysen är synnerligen 
omfattande eftersom intervjuerna skall skrivas ner i textform och därefter analyseras. Den 
omfattande metoden ger dock en god kvalitetsstämpel samt stor tillförlitlighet på 
resultatet. 

2.7 Datainsamling 

2.7.1 Fallstudie 

En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 
verkliga kontext, framför allt då gränsen mellan företeelsen och kontexten är oklara (Yin 
2006). En fallstudie innebär att en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp och 
utgår från ett helhetsperspektiv och försöker att återge en så heltäckande beskrivning som 
möjligt. Denna fallstudie är en enfallstudie med motiveringen att syftet är att fånga och 
beskriva de omständigheter och betingelser som finns för handen i en vanlig situation (se 
bild 2). Resultatet av en fallstudie kan även gälla för liknande verksamheter och 
projektmiljöer (Yin 2007). 

Kontext

Fall

Enfallsdesign

En enda 
analysenhet
(Holistisk 
Design)

 

Figur 2. Enfallstudie 
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Fallstudien är genomförd i produktutvecklingsprojekt på ett mellansvenskt 
högteknologiskt företag. 

2.7.2 Urval 

Det högteknologiska företaget valdes på grund av författarens intresse av komplexa 
projektmiljöer med flera parallella multiprojekt. Författaren är synnerligen intresserad att 
undersöka projektledarnas förutsättningar, metoder och agerande när det gällde 
kunskapsöverföring i mycket kunskapsintensiva projektverksamheter. Att välja 
projektledare endast från ett och samma företag motiveras med att ett djupanalys 
eftersöktes av författaren när det gällde en komplex projektmiljö. 

Författaren har använt sig av strategiskt urval vilket innebär att utvalda respondenter har 
antagits ha mycket kunskap om studiens problemställning (Forsberg & Wengström 
2003). Ansatsen var att respondenterna skulle vara anställda på ett högteknologiskt 
företag i mellansverige och tillhöra toppskiktet av seniora projektledare med erfarenhet 
från avancerade högteknologiska produktutvecklingsprojekt och multiprojektmiljöer. 
Vidare ställde författaren kravet på att studien skulle ha ett genusperspektiv och omfatta 
både manliga och kvinnliga projektledare. 

Val av respondenter gjordes i nära samarbete med det högteknologiska företagets 
projektkontorschef. Samtliga respondenter tillfrågades personligen av författaren. Alla 
sex utvalda respondenter, tre kvinnliga respektive tre manliga, tackade ja vid den 
personliga förfrågan. Därefter skickades en formell kallelse till intervju ut via e-post till 
respektive respondent. 

2.7.3 Kompetensinventering 

Samtliga respondenter hade genomgått en projektledarutbildning eller 
ledarskapsutbildning inom det högteknologiska företagets regi. Två av respondenterna 
hade dessutom genomgått externa kommersiella utbildningar i projektledarskap. Flera av 
respondenterna hade genomfört sina projektledarutbildningar för 10 år sedan eller mer. 
Ingen av respondenterna hade någon utbildning i pedagogik. 

Respondenternas praktiska erfarenhet som projektledare varierade mellan 5 och 13 år. 
Hälften av respondenterna hade 10 års erfarenhet av projektledarrollen eller mer. 

2.7.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes i lokaler på det högteknologiska företaget i mellansverige dels i 
specifikt samtalsrum eller på respondentens kontor. Samtliga intervjuer genomfördes på 
hösten år 2012 under veckorna 38 och 39. 

Författaren utformade en semistrukturerad intervjumall inför intervjuerna. En 
semistrukturerad intervju består av nedskrivna fördefinierade frågor. Frågorna baserades 
på den kunskapsinhämtning som gjordes i studiens teoretiska förankring (se kapitel 3). En 
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semistrukturerad intervju utgår från en intervjumall men det är fullt tillåtet, att under 
pågående intervju, frångå strukturen och ställa kompletterande frågor om intressanta svar 
dyker upp som ytterligare behöver utvecklas (Bryman 2001). Studiens intervjumalls 
utformning diskuterades med handledare och testades i samband med en provintervju. 
Provintervjun transkriberades och skickades till handledaren för bedömning ihop med 
framtagen intervjumall. Handledaren bedömde att inga justeringar behövdes göras på 
intervjumallen (se bilaga 1). Provintervjun har inte inkluderats i materialet eftersom 
respondenten inte uppfyllde alla urvalskriterierna. Samtliga sex intervjuer spelades in och 
därefter transkriberades. Intervjuerna blev mellan 25 och 45 minuter långa. 

2.8 Analys 

Författaren inledde bearbetningen redan vid intervjusituationen genom att registrera och 
tolka vad som förmedlades och hur det förmedlades. Denna intuitiva tolkning fanns sedan 
med i bakgrunden när de utskrivna intervjuerna bearbetades. Efterkommande analys- och 
tolkningsarbete kan sedan delas in i fyra faser med olika syften (Starrin & Svensson 
1994) ( se figur 3). 

 

 

Figur 3. Analys- och tolkningsarbetets fyra faser. 

 

Figur 3. Analys- och tolkningsarbetets fyra faser. 

Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck: Den första fasen 
karaktäriseras av ostrukturerad och upprepad genomläsning av de utskrivna intervjuerna. 
Det är inte antalet genomläsningar som är det viktiga utan syftet är att försöka nå fram till 
respondenternas uppfattningar. Det innebär att det sker ett sökande efter väsentliga 
utsagor i syfte att avtäcka kvalitativa skillnader i respondenterna sätt att behandla 
innehållet i den företeelse som varit i fokus. Genom författarens öppenhet mot de 
nedskrivna intervjuerna framträder efter en tid företeelser och situationer som av något 
skäl är särskilt tydliga. Exempel är att vissa utsagor uttalas frekvent, att de betonas eller 
att de beskrivs på ett konsekvent sätt genom hela intervjun. När författaren blivit 
förtrogen med intervjumaterialet kan mönster i form av likheter och skillnader skönjas. 

Författaren genomförde denna fas genom att först läsa igenom de sex intervjuerna ganska 
ytligt. Därefter gjordes en grundlig genomläsning av varje intervju och samtidigt fördes 
strukturerade noteringar i separat anteckningsblock kring de företeelser som 
identifierades. Exempel på företeelser som uttalades frekvent var metoden lessons learned 
samt att kunskapsöverföring inte hade fokus inom projekten. Företeelserna strukturerades 
utifrån ordningen på frågeställningarna och därmed kunde likheter och skillnader lätt 
urskiljas genom jämförelse av gjorda noteringar för respektive intervju. 
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Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna: Den andra fasen 
innebär att intervjuerna kontrasteras mot varandra för att på ett systematiskt sätt 
uppmärksamma skillnader och likheter i utsagorna. Analysarbetet kan beskrivas som 
pendling mellan inifrån-utifrån-perspektiv. Det hela syftar till att konstruera 
sammanfattande mönster och täckande beskrivningar som prövas mot de enskilda 
utsagorna. Det är viktigt att först definiera en stabil helhet för att därefter beskriva de 
enskilda delarna. När samtliga utsagor analyserats är syftet att förstå deras relation till 
helheten. Detta är ett selektivt moment där många utsagor sorteras bort eftersom de inte 
berör företeelsen. Det är när helhetens mönster framträder och utsagorna har kontrasterats 
som kategoriernas konturer börjas identifieras. 

Denna fas genomfördes genom att samtliga sex intervjuer placerades ut i en halvcirkel på 
golvet. Därefter jämfördes de nertecknade företeelserna med det konkreta innehållet i 
varje intervju för att på djupet förstå skillnader och likheter. Identifierade skillnader och 
likheter tecknades ner under respektive företeelse i form av utsagor. Detta arbete är 
mycket tidskrävande eftersom utsagorna endast skall vara kopplade till frågeställningen 
och mycket av innehållet i intervjuerna har inget värde i förhållande till frågeställningen 
utan kan benämnas som brus. Textmassan tillhörande respektive frågeställning kan vara 
mycket lång och huvudsvaret är ibland bara en mening mitt i textmassan.  

Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier: Den tredje fasen 
karaktäriseras av mättnadseffekt i analysarbetet där trots upprepade analyser inte 
uppträder några nya tolkningar av innehållet i utsagorna. Beskrivningarna kan nu 
kategoriseras i beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna skall vara intressanta i 
förhållande till den företeelse som diskuteras och de skall distinkt och kvalitativt skilja 
sig ifrån varandra. I redovisningen av beskrivningskategorierna skall en kort 
sammanfattning göras i vilken karaktären hos de olika uppfattningarna framgår. 
Beskrivningskategorierna, som är i abstrakt form, relaterar till varandra genom att de 
innefattar olika uppfattningar om samma innehåll och den helheten uttrycker det totala 
gemensamma strukturen, utfallsrummet. 

Fas tre definierade författaren genom att titta på utsagor och företeelser och utifrån dessa 
definiera beskrivningskategorier. Mönstret i beskrivningskategorierna itererades fram 
eftersom författaren behövde tid att reflektera och bearbeta formuleringarna så att de 
tydligt kopplade till forskningsfrågans (se kapitel 1.3). 

Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet: Den fjärde fasen 
syftar till att bearbeta utfallsrummet. Utfallsrummet är huvudresultatet i 
fenomenografiska undersökningar. Därutöver bildar utfallsrummet grunden för en mera 
systematisk analys av hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. När denna typ av 
analys genomförs kan det resultera i principiellt olika kategorisystem. Kategorisystemen 
skiljer sig genom bedömningar på yttre- och inre kriterium. Normalt skall inte 
kategorisystemen rangordnas utan betraktas som jämbördiga.  
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Författaren formade ett kategorisystem genom att koppla tre huvudområden till 
beskrivningskategorierna, se kapitel 4. Därefter påbörjades den systematiska analysen 
genom att koppla relevanta citat och förklaringar till varje beskrivningskategori för att 
förtydliga likheter och skillnader i respondenternas uppfattningar och erfarenheter.  

Genom den fenomenografiska metoden uppnår uppfattningsbeskrivningarna en relativt 
hög grad av generalitet. Samma beskrivning kan gälla för många olika fall av 
uppfattningar av ett fenomen. Kategoriernas validitet och reliabilitet utvärderas i analysen 
och anses vara ett svårt moment i kvalitativa metoder. Validiteten uppnås om resultatet 
omfattar det som varit avsikten att undersöka. Reliabiliteten uppnås genom att visa att 
resultaten, upptäckterna, kan igenkännas i själva datamaterialet. (Starrin & Svensson 
1994)  

2.9  Trovärdighet 

Resultatets kvalitet, giltighet och trovärdighet är beroende av den vetenskapliga 
hållningen och metodologiska ansatsen samt forskningens praktiska genomförande. 
Studiens trovärdighet kan styrkas genom detaljerad redovisning av hur datainsamlingen 
har genomförts, hur bearbetningen har genomförts samt hur analysen har utförts 
(Dahlberg 1997). 

2.10  Etiskt ställningstagande 

Det etiska ställningstagandet som gjorts är att respondenternas identitet eller arbetsplats 
inte skall kunna gå att fastställa. Respondenterna har informerats om att deras svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och att alla inspelningarna kommer att destrueras när 
studien har avslutats. Inga individer kommer att kunna identifieras i det slutliga arbetet. 
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3 Teoretisk förankring 

3.1 Projektorganisationer och projektkontor 

Projektledning tillämpas i projektorganisationer. En projektorganisation är en variant, av 
många olika arbetsorganisationer, som kan tillämpas i verksamheter som producerar och 
distribuerar varor och tjänster. Definitionen på organisation är en planmässigt inrättad 
social enhet som syftar till att uppnå ett eller flera mål (Hansson & Orban 2002). En 
utmärkande egenskap hos organisationer är den struktur som formas genom två 
motverkande processer, fördelning av arbete och integrering av arbete. Kännetecknande 
för en effektiv organisation är den har ”rätt” nivå på sammanjämkning av dessa två 
processer eftersom de motverkar varandra genom att den ena syftar till att dela upp 
helheten och den andra till att skapa en helhet (ibid). 

Förekomsten av arbetsformen multiprojekt finns i huvudsak bland företag som har 
produkter på marknaden. Filosofierna kring multiprojekt har till stora delar utvecklats 
inom den japanska bilindustrin och har en fokusering på kontinuitet och att återanvända 
kunskap. Definitionen på multiprojekt är (Sebestyén 2006): 

 Att i en organisation driva flera samtidiga projekt som påverkar varandra. 

Multiprojektledning skiljer sig i på flera viktiga områden från den traditionella 
beskrivning av projektledning enligt PMI, Project Management Institute, där fokus ligger 
definitioner, begrepp och metoder (Thomas & Mengel 2008). I multiprojektledning 
betonas samordning mellan projekten för att tydligare effektivisera beroenden i form av 
tekniska lösningar samt utnyttjandet av resurser. Fokuseringen ligger på att minimera 
förluster i informationsflödet så att kundes önskemål uppfylls till lägsta möjliga kostnad 
och på kortast möjliga tid. Beslutsfattandet både inom och mellan projekten är en 
flaskhals för projektarbetet. För att utforma en optimal produkt krävs samordning av olika 
discipliner inom utvecklingsavdelningen samt samordning med inköp, produktionsteknik, 
utprovning, marknad och support (Sebestyén 2006). 
 
I projektintensiva organisationer med multipla projektberoenden uppstår en komplex 
projektmiljö som är svår att överblicka. Detta medför en svårighet att fatta strategiska 
beslut för ledningen av verksamheten. Genom att identifiera och visualisera samtliga 
projektberoenden i en organisation ökar möjligheten att fatta rätt strategiska beslut för att 
nå sina mål. Dessutom ger kunskapen om samtliga projektberoenden också möjlighet att 
öka lärandet mellan projekt. I en multiprojektmiljö finns beroenden till andra projekt i 
form av resurser, leveranser, ekonomi eller kunskap. Det har visat sig att projektmiljöer 
med hög medvetenhet om projektberoenden och som har ett starkt fokus på kultur såsom 
förtroende och öppenhet mellan projektteam, projektledare och projektportföljsägare har 
hög lärandeaktivitet mellan projekt (Killen & Kjaer 2012). 
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Projektkontor som organisatoriskt fenomen har sitt ursprung i den amerikanska 
försvarsindustrin på 1950-talet. Fram till 1990 hade projektkontoret sitt syfte att med 
hjälp av projektledare, på ett mer effektivt sätt med en utpekad projektorganisation, 
komma i nära kontakt med kunden i både små och stora projekt (Kerzner 2003). 
Projektorganisationen var en organisation i organisationen och kunde vara både fiktiv och 
reell till sin form. De så kallade projekten var egentligen storskaliga dollar-program 
bekostade av regeringen som varade mellan 10 och 15 år. Teknik och tid för projekten 
var på denna tiden viktigare än kostnad. 

Från 1990 till 2000 skedde en spridning av projekt som arbetsform till andra branscher 
som efterfrågade mer lönsamhet och effektivitet i sina organisationer. De såg fördelar i 
projektorganisationer som att färdigställa mer arbete på kortare tid med mindre resurser 
utan att tumma på kvaliteten. Företagsledare såg nödvändigheten av att införa 
projektledning som en profession i sin verksamhet och det ledde i många fall till att de 
anslöt sig till PMIs Project Management Professional Certification Program.  
Projektkontorets uppgift blev nu att övervaka projektledaraktiviteter som strategisk 
projektplanering, projektmätningar, mentorer i projektledarskap, ständiga förbättringar, 
”hotlines” för problemlösning, upprätthålla ”lessons-learned”, arbeta med metoder och 
standarder, träning och utbildning (Kerzner 2003).  

Från 2000 och framåt har projektkontor som organisatorisk enhet etablerat sig i många 
företag och förutom tidigare uppgifter så har även ansvaret för bolagets strategiska 
planering tillkommit (Sebestyén 2006). De senaste 10 åren har fördelarna med att utnyttja 
projektkontor utvecklas till följande (Kerzner 2003) : 

 Effektivare standardiserad verksamhet 

 Bättre företagsbeslut 

 Bättre kapacitetsplanering med avseende på resurser 

 Snabbare åtkomst till hög-kvalitativ information 

 Utradering och minskning av företagets hinder i verksamheten (silos) 

 Mer lönsam och effektiv operativ verksamhet 

 Minskning av omstruktureringar 

 Mindre tidsstjälande möten för företagsledningen 

 Mer realistisk prioritering av arbetet 

 Bättre utveckling av kommande företagsledare 

Projektkontoret skall betraktas som en instans som vakar över den intellektuella 
egendomen när det gäller projektverksamheten och projektledarskapet i form av 
processer och verktyg (Eduardo 2003). 

3.2 Projektledningslära 

Begreppet projekt kan betraktas i två olika perspektiv varav det ena är vilket uppdrag 
eller uppgift som skall genomföras och det ändra är vad som skall åstadkommas. Projekt 
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kan definieras som en verksamhet som utförs med ett bestämt avgränsat mål, under en 
bestämd tidsperiod, med en förutbestämd resursinsats och ”under särskilda arbetsformer” 
(Berggren & Lindkvist 2001). Projekt är ingen ny företeelse utan har alltsedan den 
industriella revolutionen bedrivits i syfte att uppföra fabriker, kraftanläggningar och 
utveckla nya produkter. 

Begynnelsen för projektledning och projektledningslära som tydlig doktrin brukar dateras 
till amerikanskt 1930-tal. Det amerikanska flygvapnet inrättade projektkontor för att 
bättre kunna styra utvecklingen av nya flygplanstyper. Dessutom inrättades befattningen 
projektingenjör i de stora processinriktade företagen såsom Exxon i syfte att kunna 
bevaka större investeringsprojekt. Den dominerande organisationsstrukturen på företag 
och förvaltningar vid denna tidpunkt var funktionellt uppbyggd. Syftet med projektkontor 
och projektingenjör var att få en helhetsblick över organisationernas funktionella gränser 
(Berggren & Lindkvist 2001).  

Projektledningslära och professionella projektledningsrörelsen från rymd- och 
flygplansindustrin innehållande metoder för planering, styrning och kontroll spred sig till 
stora civila anläggningsprojekt, speciellt inom kraftgenereringsindustrin och kemisk 
processindustri. På 1960-talet spreds projektedningsläran till amerikanska civila 
kärnkraftutbyggnaden. 

Till Sverige kom nätplaneringstekniken i stor skala till användning i det militära 
utvecklingsprojektet Viggen på Saab på 1960-talet. Saab inhämtade aktivt 
projektledningslärans kunskaper genom dels studieresor till USA samt dels genom att 
engagera amerikanska lärare vid anordnade kurser på Saab (Söderlund 2005). 
Spridningen inom Sverige skedde därefter snabbt till stora industriella projekt såsom 
bygget av oljeraffinaderier, utbyggnaden av kemisk-teknisk industri, utbyggnaden av 
kärnkraft och utbyggnaden av fast telefonnät. Organisationer och konsultföretag inom 
näringslivet startade kursverksamheter för att sprida kunskapen om nätplanering. I USA 
byggde företagen upp helt separata projektorganisationer medan i Sverige och Danmark 
kom multiprojekt och matristänkande tidigt in i företagens organisationer (Berggren & 
Lindkvist 2001). 

3.3 Projektledningsfaser och projektledningsmetodik 

3.3.1 Projektledningsfaser 

Generellt består projekt av olika faser som kan delas in i förstudie, planeringsfas och 
genomförandefas (se figur 4) (Jansson & Ljung 2004). Genomförandefasen går att dela in 
i etapperna realisering, överlämning och avslut. Övergång till nästa fas eller etapp är 
kopplade till affärsbeslut. Affärsbesluten genomförs av verksamhetsledningen och är 
viktiga hållpunkter för att bedöma affärsmässigheten i varje projekt genom hela 
utvecklingskedjan. Det är inte ovanligt att projekt som bedöms olönsamma avbryts vid 
något av affärsbesluten. Besluten att avbryta är däremot inte lätta att ta eftersom 
komplexiteten kring inte minst produktutvecklingsprojekt kan vara mycket omfattande. 
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När det gäller faserna så finns det alltid i praktiken överlapp mellan faserna och även 
omtag kan uppstå. 

 

Förstudie Planeringsfas
Genomförandefas

Realisering                     Överlämning Avslut

B1 B2 B3 B4

 

Figur 4. Generell modell för projektfaser med affärsbeslut (Jansson & Ljung 2004). 

Förstudien har som ändamål att skaffa underlag för att besluta om projektet skall starta 
eller inte. För ett produktutvecklingsprojekt kan en förstudie ha en forskningskaraktär 
med djupdykningar inom specifika teknikområden för att bedöma möjligheten att 
produktifiera. Förutom teknik är det viktig att titta på ekonomiska förutsättningar för 
lönsamhet samt undersöka vad marknaden efterfrågar. Förstudien övergår i 
planeringsfasen när affärsbeslut B1 har tagits. (Jansson & Ljung 2004; Sebestyén 2006) 

Planeringsfasens syfte är att planera genomförandet och förbereda organisationen för 
projektarbetet. I en multiprojektmiljö för produktutvecklingsprojekt är detta arbete 
omfattande och dessutom måste planeringen göras utifrån två perspektiv; både en teknisk 
planering av produktprestanda samt tids-, resurs-, ekonomi- och aktivitetsplanering. 
Planeringsfasen övergår i genomförandefasen när beslut B2 tagits. (Jansson & Ljung 
2004; Sebestyén 2006) 

I genomförandefasen verkställs de planer och mål som arbetas fram i planeringsfasen. För 
produktutvecklingsprojekt kommer denna fas att innebära att det dyker upp problem 
eftersom det är nu som kunskapsinhämtningen för utvecklingsarbetet tar fart. I en 
multiprojektmiljö kommer problemen dessutom att slå på flera projekt som kräver 
gemensamma lösningar. Denna fas är mycket utmanande och kräver stort stöd i form av 
teknisk expertis med bred och djup kompetens. Genomförandefasen kan delas in i tre 
etapper bestående av realisering, överlämning och avslut. Övergången till överlämning 
och avslut styrs med affärsbesluten B3 och B4 (se figur 4). 

3.3.2 Projektledningsmetodik 

Det finns en mängd litteratur som beskriver projektledningsmetodiker generellt ( Jansson 
& Ljung 2004 ; Tonnquist 2012 ; Hallin & Karrborn Gustavsson 2012) och i detta kapitel 
har Jansson & Ljungs projektledningsmetodik valts som ett beskrivande exempel. 

Projektledningsmetodik är tekniker för att omsätta projektidén, från ”ax” till ”limpa”. 
Projektledningsmetodik består av fem generella arbetssteg såsom att analysera 
projektidén, planera projektet, leda realiseringsarbetet, leda överlämningen samt avveckla 
projektorganisationen (se figur 5). Syftet är att ge projektledaren stöd, struktur och 
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kontroll över sitt projekt. Varje projekt är unikt och det är viktigt att anpassa 
projektledningsmetodiken till den verkliga situationen (Jansson & Ljung 2004). 

Analysera
projektiden 

Leda
planerings‐
arbetet Leda

Realiserings‐
arbetet Leda

Överlämnings‐
arbetet

Avveckla
Projekt‐

organisationen
 

Figur 5. Projektledningsmetodik i fem generella steg (Jansson & Ljung 2004). 

Att ”Analysera projektidén” är klokt och innebär att förtydliga och förstå idén samt ensa 
allas bilder av projektet. Det är viktigt att förväntningar och begränsningar diskuteras så 
att de viktigaste kraven på projekten utkristalliseras och kommuniceras. Klargörandet av 
antaganden och tillåtna lösningar skall vara kända så att en bild och förståelse för 
projektet kan skapas och etableras av de personer som tidigt kommer att arbeta i 
projektet. Syftet är att tidigt se de svaga punkterna för projektet innan projektet har 
startat. Följande aspekter av projektidén bör översiktligt analyseras (Jansson & Ljung 
2004): 

 Förstå projektets syfte och avsedda effekt 
 Skapa en bild av projektets resultat 
 Skapa en föreställning av projektarbetet 

Att ”Leda Planeringsarbetet” innebär att grundläggande planer tas fram för projektet som 
sedan ligger till grund för arbetet under genomförandefasen. Det är viktigt att ha i åtanke 
att planer som någon tagit fram är svåra för andra att ta till sig om inte syftet tydligt 
framgår för planen och dess tänkta genomförande. Ingen ursprungsplan kommer att bestå 
och därför skall det vara lätt att göra ändringar i den så att projektet når det resultat som 
har efterfrågats av verksamheten. Leda planeringsarbetet genom att avgränsa, integrera, 
planera, organisera arbetet görs i 11 logiska steg enligt följande  (Jansson & Ljung 2004): 

 Analysera intressentsituationen 
 Analysera krav och behov 
 Beskriva resultat och projektmål 
 Välja strategier 
 Strukturera projektarbetet 
 Uppskatta resurs- och tidsåtgång 
 Göra tidplan 
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 Göra budget 
 Definiera projektorganisationen 
 Planera kommunikation 

 När det gäller att ”Leda planeringsarbetet” är det brukligt att genomföra en Work 
Breakdown Structure (WBS) för att identifiera huvudaktiviteter och sedan bryta ner dem 
till arbetspaket inom projektet. Därefter är det lämpligt att uppskatta tids- och 
resursåtgång och därmed kunna prediktera kostnader. För att fånga parallella aktiviteter 
och logiska beroenden är det lämpligt att rita upp arbetspaketen i ett logiskt nätverk. 
Utifrån det logiska nätverket är det sen möjligt att rita upp den så viktiga kritiska linjen 
som består av de längsta sammanhängande sekvenserna av inbördes beroende 
arbetspaket. Den kritiska linjen är en viktig metod som ger projektledaren vetskap om 
vilka arbetspaket som är känsliga för tidsförskjutningar och därmed kan äventyra hela 
tidplanen. När det gäller framtagning av tidplaner och ekonomiska planer finns det många 
kommersiella metoder och verktyg såsom Microsoft Project för presentation av 
Ganttscheman och Microsoft Excel för enkla ekonomiska planer. Traditionella 
projektledningsmetodiker stöder en slutrapportering för att lära av erfarenheter men oftast 
ligger detta moment i slutet av projektet vilket medför att mycket av kunskaper och 
erfarenheter under projektets gång tappas bort (Jansson & Ljung 2004).  

Att ”Leda realiseringsarbetet” innebär kontinuerlig upprepning av tre arbetsmoment 
enligt följande (Jansson & Ljung 2004): 

 Initiera och följa upp 
 Bedöma risker och möjligheter 
 Anpassa planer 

Denna fas är oftast mycket intensiv och kräver uthållighet och stor förmåga till flexibilitet 
av projektledaren. Interaktionen både internt och externt är frekvent och förmåga att 
kunna växla mellan grodperspektiv och helikopterperspektiv underlättar bedömningen av 
olika situationer som kräver anpassning. 
 
Att ”Leda överlämningsarbetet” är ett viktigt moment som ofta försummas och kan 
därmed också äventyra ett bra projektresultat. Ibland är inte mottagaren så lätt att 
identifiera och projektet kan ha multipla mottagare med olika kravbild. 
Utvecklingsprojekt i en multiprojektmiljö har en komplex mottagarstruktur som 
tidsmässigt lätt kan hamna i oftast på grund av att förseningar inträffar (Sebestyén 2006). 
Följande moment i att ”Leda överlämnandet” har identifierats (Jansson & Ljung 2004): 

 Beslut om att börja överlämning 
 Identifiera vem som tar över 
 Bestämma acceptanskriterier 
 Anpassa acceptansprocedur 
 Analysera om överlämningen är klar 

 
Att ”Avveckla projektorganisationen” syftar till att formellt stänga projektet genom att 
städa upp och ta vara på projektmedlemmarnas erfarenheter och lärdomar. Detta kan 
upplevas som ett känslosamt moment eftersom det sker en uppbrytning av vanor och 
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kontakter med arbetskollegor. Det finns tre tydliga aktiviteter kopplade till ”Avveckla 
projektorganisationen enligt följande (Jansson & Ljung 2004): 

 Lära av erfarenheter 
 Städa upp 
 Sätta punkt 

Viktigt att notera är att även projekt som avbryts i förväg bör genomföra dessa tre 
aktiviteter. 

Svårigheten för många verksamheter är att strategiskt jobba med att metodiskt ”tanka ur” 
projektens kunskapsinhämtning allt eftersom projektet drivs framåt. Projektledaren fokus 
ligger naturligt på de operativa frågorna i syfte att nå uppsatta målbilder i form av 
produkter och system. En nyligen genomförd studie visar att traditionella 
projektmetodiker inte stödjer kunskapsöverföring på grund av att den förhindrar 
människor att utbyta, lagra och hämta kunskap på ett effektivt sätt (Lindner & Wald 
2011). Nya Lean-baserade metoder har ett betydligt större fokus på att omhänderta 
kunskap och främja lärande (Kalsaas 2012). Den Lean-baserade metoden Scrum har i sin 
struktur inbyggt återkommande retrospektiva möten för att reflektera och omhänderta 
lärandet efter varje sprint (Schwaber 2003). 

 En nyligen genomförd studie (Papke-Shields et al 2010) visar att användandet av 
formella projektledningsmetoder förbättrar projektresultat oavsett projektet art, storlek, 
budget eller organisation. Studien visade också att de flesta projekt koncentrerade sig på 
”järntriangeln” tid, kostnad och funktion när det gällde projektledarens fokus. Den största 
anledningen till att fokus låg på dessa ”hårda faktorer” berodde på att de var lätta att följa 
upp och mäta . Men det finns bevis för att kunskap och tillämpning av de ”mjuka 
faktorerna”, riskinventering, kvalitetsfokus och kommunikation är starkare 
framgångsfaktorer för projektresultatet (Papke-Shields et al 2010; Azim et al 2010). 

3.4 Projektledare 

Projektledarskap kan delas in i tre ledarskapsprofiler såsom projektmakaren, 
projektverkaren och projektstrukturalisten. Projektmakaren har karaktären av en 
entreprenör som själv skapar och omformar projektet i de tidiga projektfaserna. 
Projektverkaren är den vanligaste typen och har en naturlig fallenhet för föränderliga 
projektsammanhang. Ledarprofilen fokuserar på handling och genomförande och 
implementerar projekt. Projektstrukturalisten är planeringsorienterad har intresse av 
planer, strukturer och administration. Fokuseringen ligger på effektivitet och saknar i 
princip visioner och idéer. Beroende på vilken ledarprofil en viss projektledare har så 
måste övriga ledarstrukturer anpassas till detta för att uppnå en fungerande och effektiv 
kunskapsintegration i det specifika projektet (Söderlund 2005). 

En projektledare måste ha många kvaliteter för att kunna vara framgångsrik. Att genom 
enbart erfarenhet och egna misstag utveckla sig till en fulländad projektledare är en 
mycket smärtsam och troligen kostsam väg. Mest effektiva sättet att kompetenshöja sig är 
att praktisera projektledning parallellt med en mångfasetterad utbildning. En 
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projektledares krav på förmågor kan sammanfattas i tre dimensioner enligt en studie 
(Bourne & Walker 2004) som består av: 

 Dimension 1: Uppföljning och kontroll via planer – Förmåga att titta framåt och 
bakåt 

 Dimension 2: Motivera och leda team, hantera kundkrav och underleverantörer 
samt tillfredställa projektägarens krav på måluppfyllelse – Förmåga att titta utåt, 
inåt och nedåt 

 Dimension 3: Hantera de mest inflytelserika intressenterna och hantera ”gömda 
agendor” i en stor organisation, vara en skicklig förhandlare – Förmåga att titta 
uppåt och åt sidan 

Den tredje dimensionen är en mycket avgörande framgångsfaktor för en projektledare. 
Har inte projektledare stöd från sin organisation är det i praktiken svårt att lyckas. Den 
tredje dimensionen utvecklas genom kunskapsinhämtning i kommunikation, 
förhandlingsteknik, organisationslära samt i politiska processer i en organisation (Bourne 
& Walker 2004).  

Det är viktigt för en projektledare att kunna tolka sin organisations kultur och nyanser 
och därmed förstå det politiska spelet mellan grupperingar. Lyckade projektresultat är 
starkt beroende av andra chefers och ledares beslut (Jansson & Ljung, 2004). 
Projektledaren bör i möjligaste mån harmonisera sitt projekt med organisationen och få 
krafterna att arbeta för projektets syften istället för emot. Det är också ett faktum att den 
omgivande linjeorganisation i mångt och mycket inte ger projekt de befogenheterna som 
krävs för genomförande utan påverkar parallellt i form av egen kontroll, krav på 
arbetssätt och tidsättning (Dille & Söderlund 2011). 

Möjligheten att lyckas som projektledare är större om de personliga kvalifikationerna 
möter de krav som ställs på kompetens för uppgiften. Det har visat sig att olika typer av 
projekt kräver olika typer av projektledarkompetens. I en omfattande studie, med 400 
besvarade enkäter från projektledare, har ledarskapsprofiler, kopplat till 15 egenskaper, 
identifieras för tre typer av projekt; utvecklingsprojekt, telekommunikationsprojekt och 
organisationsförändringsprojekt. När det gäller projektledare för utvecklingsprojekt så är 
de viktigaste egenskaperna att vara kritiskt tänkande, ha utvecklingsförmåga, vara 
influerande, vara motiverande och samvetsgrann. (Muller & Turner 2010) 

Män och kvinnors möjligheter att vara framgångsrika med sitt ledarskap som 
projektledare är mycket olika. Den kvinnliga projektledaren har mycket sämre 
möjligheter att lyckas än sina manliga kollegor och speciellt utsatta är kvinnor i 
mansdominerade miljöer. Detta beror på en mängd faktorer som i grund och botten 
handlar om normer, attityder och värderingar kopplat till manligt och kvinnligt ledarskap. 
En nyligen publicerad artikel (Ely et al 2011) om ledarskapsutvecklingsprogram för 
kvinnor redovisar orsaker till varför kvinnor har ett sämre utgångsläge än män när det 
gäller ledarskap i mansdominerade miljöer. Följande har orsaker har identifierats: 
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 Att vara framgångsrik kvinna inom manliga domäner är att göra våld på 
könsrollerna 

 På grund av att kvinnliga ledare är så sällsynta blir de hårt granskade av sin 
omgivning 

 Framgångsrika kvinnor som uppnått höga positioner uppfattas som kompetenta 
men är mindre omtyckta än lika framgångsrika män 

 Kvinnliga stereotyper blir omtyckta men inte respekterade  
 Manliga egenskaper tolkas på ett annat sätt när kvinnor använder dem. Manliga 

egenskaper som bestämd, självsäker eller framåtanda uppfattas när en kvinna 
använder dem uppfattas som påstridig, arrogant eller självhävdande 

 Det kvinnliga ledarskapet blir ifrågasatt både av män och kvinnor 
 På grund av kvinnors brist på tillgång till nätverk har de sämre möjligheter att 

avancera i sin roll som ledare 

När det gäller social- och emotionell kompetens och genus finns anmärkningsvärda 
observationer gjorda kopplade till framgång. Hög nivå av social- och emotionell 
kompetens är en framgångsfaktor både för män och för kvinnor. Mätningar visar att 
kvinnor överlag har högre nivå av social- och emotionell kompetens än män. När 
undersökningar gjordes på män och kvinnor som hade lika hög nivå av social- och 
emotionell kompetens visade det sig att männen var mer framgångsrika. Dessa män hade  
något högre värden på egenskaperna serviceorienterade och prestationsorienterade än 
kvinnorna. (Hopkins & Bilimoria 2008) 

Vetenskapliga studier visar att projektledarskapsstil, teamarbete och projektresultat har 
hög korrelation (Piyush et al 2011). Effektivt ledarskap är en kritisk fraktor för framgång 
i projekt och det är mycket viktigt att besitta kompetens i mjuka egenskaper. 
Projektledare spenderar mer än hälften av sin tid med att interagera med andra och måste 
ha en förmåga att skapa goda relationer. God kommunikationsförmåga är en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna för en projektledare. (Piyush et al 2011) 

För att kunna vara en framgångsrik projektledare bör förmågan att skapa  
”empowerment”, motivera och engarera sina gruppmedlemmar indivduellt och 
teambaserat, utvecklas. Utmärkande faktorer som ökar ”empowerment” för individer är 
bra relationer med ledare och kollegor, arbetserfarenhet och öppenhet. Förmåga till social 
interaktion är utmärkande för att öka teamkänsla.  (Tuuli & Rowlinson 2010) 

3.5 Lärande 

David Kolb har presenterat en handbok i organisationsutvecklingsteori med fokus på 
lärande samt ett instrument för bedömning av individuell lärstil. Kolbs Experiential 
Learning Theory (se figur 6) är en teori om erfarenhetsinlärning.  
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Figur 6. Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande (Marke & Cesarec 2007). 

Erfarenhetslärande, enligt Kolb, kan beskrivas som en process omfattande fyra faser som 
var och en representerar ett lärsätt (Marke & Cesarec 2007):  

1. Den konkreta upplevelsen 
2. Reflekterande observation  
3. Abstrakt begreppsbildande  
4. Aktivt experimenterande  

Läroprocessen innebär ett samspel mellan de fyra lärosätten. Varje människa har tillgång 
till de fyra lärosätten och väljer vid varje lärotillfälle mellan de olika strategierna. Valet 
av lärosätt är relativt stabila över tid och förankrade i personligheten. De motstående 
faserna i Kolbs cirkel utgör polerna i två skilda dimensioner i lärandet; begripande och 
ombildande. Den lodräta axeln beskriver två sätt att uppleva verkligheten; ett omedelbart 
uppfattande och en mer genomtänkt, uppnådd förståelse. Den vågräta axeln beskriver sätt 
att ombilda erfarenheter; klargörande av mening och aktivt prövande handling. 
Nästa steg i Kolbs teori är att med hjälp av de två dimensionerna, begripande och 
ombildande, identifiera fyra olika kunskapsformer och dess motsvarande lärstilar. Det går 
inte att dra slutsatsen att en person kan sägas ha en viss lärstil utan det är i relation till 
andra individer i jämförelsegruppen ligger personen närmare en viss en viss lärstil.  
Följande fyra lärstilar har identifierats av Kolb (Marke & Cesarec 2007): 
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1. Ackommenderande stilen – förmåga att realisera planer, försök och experiment 
och därigenom skapa nya erfarenheter 

2. Assimilerande stilen – utifrån skilda observationer abstrahera fram en integrerad 
förklaringsmodell 

3. Divergent stil – förmåga att se konkreta fenomen och problem från många olika 
perspektiv 

4. Konvergenta stil – praktiskt tillämpning av idéer och teorier där det endast finns 
ett riktigt svar eller lösning på problemet 

Kolb påpekar att lärandet hindras av det faktum att motstridiga antaganden om 
kunskapens natur och sanning innehas av lärare och elev. Han framhåller vikten av att 
varje ämne som skall läras ut kräver sin eget tillvägagångssätt och samtidigt understryker 
han den avgörande betydelsen av lärarens färdigheter i empatiskt lyssnande (Kalsaas 
2012). 
 
Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne omfattande kunskapsteori, intelligensforskning, 
psykologi, ledarskap, organisationsteori, filosofi och sociologi. Inom de flesta 
pedagogiska inriktningar är det centrala kunskapsförmedling. En bra lärare kännetecknas 
av att inneha flera egenskaper i sitt pedagogiska utövande. Det finns många studier på 
lärarskicklighet gjorda. En omfattande studie gjord i New Zeeland visade på att en bra 
lärare kan sammanfattas enligt följande punkter (Imsen 1999): 

 har en stor repertoar av undervisningsmetoder och många sätt att förbereda 
inlärningsmiljöer 

 har förmågan att taktiskt anpassa undervisningsstrategierna till situationen 
 är sensitiva för signaler i undervisningssituationen så att planen kan förändras 

under processen 
Undervisningsverksamhet kännetecknas av att ha ett syfte och ett mål. Det finns flera 
skillnader mellan vad undervisning är jämfört med vanlig kommunikation. Undervisning 
är ”något” som skall förmedlas till en mottagare och det finns ett mål för mottagarens 
aktivitet. Mest karaktäristiskt för undervisning är att den tar sikte på att utveckla 
kunskaper och färdigheter genom planmässig och systematisk handledning (ibid). 
 
Problembaserat lärande, PBL, är en pedagogisk metod som har sitt ursprung ifrån den 
vuxenpedagogiska traditionen i Nordamerika och kom till Sverige 1986 genom 
Linköpings Hälsouniversitet. PBL har fokus på individens lärande och inte på 
undervisning eller de som lär ut. De tre kännetecknande begreppen för PBL är självstyrt 
lärande, problembearbetning och arbete i små grupper (Silen & Segerstedt af Hård 2001). 
Metodiken har sin förklaringsgrund i kognitiv psykologiforskning där resultaten visar att 
lärande är en process där ny kunskap aktivt konstrueras på basen av den kunskap 
individen redan har. Lärandet är beroende av meningsfulla sammanhang som kan bidra 
till begriplighet (förståelse av samband och sammanhang) och upplevelser av att det man 
lär är betydelsefullt och relevant.  
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Problemlösningsprocessen för PBL består av sju steg enligt följande (Silen & Segerstedt 
af Hård 2001): 

1. Klargör utgångspunkten 
2. Brainstorming 
3. Systematisera i problemområden 
4. Välj en eller flera problemformuleringar 
5. Precisera inlärningsbehov utifrån problemformuleringarna 
6. Inhämta kunskap 
7. Bearbeta och belysa problemformuleringarna 

Stegen beskrivs med hjälp av en cirkel (se figur 7): 
 
 

1.Klargör utgångspunkten.
Hur uppfattar gruppen utgångspunkten?
Finns det några termer eller begrepp som behöver förklaras?

2.Brainstorming.
Associera fritt kring utgångspunkten.

3.Systematisera i problemområden.
Granska och värdera gruppens kunskap
om problemområdena

4.Välj en eller flera
problemformuleringar.

5. Precisera inlärningsbehov
Utifrån problemformuleringarna.

7. Bearbeta och belys
problemformuleringarna.
Tillämpa bearbetningen på

utgångspunkten

6.Inhämta kunskap i relation till
Inlärningsbehoven.

 
Figur 7. Problemlösningsprocess i basgrupp (Silen & Segerstedt af Hård 2001). 
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Lessons learned är en metod som används för att fånga erfarenheter på ett strukturerat 
sätt. Lessons learned kan beskrivas som en process innehållande fem sub-processer; 
insamling (collect), verifiering (verify), lagring (store), spridning (disseminate) och 
återkoppling (reuse) (se figur 8) ( Weber et al 2001).  
 
 

 
 
Figur 8. En generisk lessons learned process (Weber et al 2001).  
 
Insamlingen kan göras genom på passiv insamling, reaktiv insamling, avrapportering, 
proaktiv insamling och aktiv insamling. Verifieringen innebär att experter fokuserar 
erfarenheternas korrekthet, redundans, konsekvens och relevans. Lagringen innebär 
struktur och verktyg kring materialet av lessons learned. Spridningen, som är det 
viktigaste momentet, kan genomföras på sex olika sätt; passiv spridning, aktiv 
urvalsspridning, utsändning, aktiv spridning, proaktiv spridning och reaktiv spridning. 
(ibid) 
 
En mycket stor del i arbetet inom ett utvecklingsprojekt handlar om att konstruera och 
modifiera avancerade produkter. Arbetet kan endast lyckas med hjälp av omfattande 
kunskapsinhämtning både av projektgrupper och individer (Sebestyén 2006). PBLs 
grunder skulle mycket väl kunna lämpa sig som pedagogisk metod i ett 
utvecklingsprojekt för att underlätta den krävande kunskapsinhämtningen och på så sätt 
även effektivisera kunskapsöverföringen mellan projekt. Att utbilda projektledare i att 
kunna använda den pedagogiska metoden PBL är ett steg att införa en teoretisk förankrad 
metod för kunskapsöverföring i en verksamhet.  

Illeris beskriver lärandeprocessen som sker på en arbetsplats. Den bästa förutsättningen 
för lärande i arbetsmiljö är när individens arbetsidentitet överlappar det verkliga arbetet 
som verksamheten efterfrågar. Om denna överlappning saknas kan ett stort motstånd 
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uppstå till att inhämta kunskapen eftersom individen uppfattar det som en alltför stor 
förändring (Kalsaas 2012). 
 
3.6 Lärande mellan projekt 

En studie gjord på lärande i projektintensiva verksamheter visar att lärandet mellan 
projekt sker relativt omedvetet och genom aktiviteter som att ta fram utvärderingsplan vid 
projektslut, att arbetsplatsen utformas så att den uppmuntrar till öppen attityd och 
spontana möten, att formella möten hålls mellan de pågående projekten med fokus på 
erfarenhetsutbyte, att projektteamens sammansättningar görs mycket noga samt att 
ledarskapet har fokus på att skapa engagemang för uppgiften (Bergare & Nilsson 2006).  

I Norge, på BI Norwegian School of Management, har en Input-Process-Output (IPO) 
modell tagits fram med namnet X model. Syftet med modellen är att på ett nytt sätt 
beskriva och mäta individuella projekt, med fokus på både mjuka och hårda variabler, för 
att bedöma status och identifiera variabler som kan förbättras (se figur 9). 

Personella
indata

Personella
utdata

Faktiska 
utdata

Faktiska 
indata

Arbetsprocess

 

Figur 9. X model (Andersen 2010). 

Modellen består av fem element, personella indata, faktiska indata, arbetsprocess, 
personella utdata och faktiska utdata. Personella indata och utdata är medlemmarna av 
projektorganisationen och deras attityder, behov, kunskap, kompetens, erfarenheter och 
relationer till andra. Dessa är de ”mjuka faktorerna” i ett projekt och är speciellt inriktade 
på kvalitativ bedömning. Indata relaterar till tillstånd vid start av projektet eller ett 
tidigare tillstånd och utdata relaterar till projektets nuvarande situation. De faktiska 
delarna i modellen fokuserar på de formella och strukturella delarna av projekt och är mer 
deterministiska och lättare att mäta med kvantitativa termer. Arbetsprocessen är 
projektaktiviteterna (i grupp, möten eller individuellt) såsom beslutsprocesser, 
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kommunikationsprocesser och det generella arbetsklimatet. Processer omfattar både 
personella och faktiska aspekter eftersom det är meningslöst att göra en åtskillnad mellan 
de två vid nulägesbeskrivning av projektstatus. 

Resultaten från de norska projekten pekar tydligt ut framgångsfaktorer både i pågående 
projekt och mellan projekt. X model har tydligt identifierat tre arbetsprocesser inom 
projekt som har effekt på lärandet i organisationen såsom samarbete med organisationen 
och framtida användare, fungerande feedback till projektmedlemmar samt fungerande 
information till projektmedlemmar. X model visar också att organisationen kan förbättras 
genom god projektkunskap, gemensamma värderingar och attityder mellan projekt och 
organisation, tydlig beskrivning av projektens mål och syfte samt klara linjer mellan 
organisationen och projektens ansvar (Andersen 2010). 

En cyklisk modell (se figur 10) beskriver hur en organisation kan kunskapsöverföra 
mellan projekt där olika kunskapsprocesser medför att organisationen kan utveckla 
kunskap av en ny kunskapstyp med bas i en tidigare (Berggren & Lindkvist 2001). 

 
Figur 10. Processer vid kunskapsöverföring (Berggren & Lindkvist 2001). 

Artikulering 
För att förbättra kunskapsutbyte “person till person” (artikulering) kan workshops 
anordnas för de pågående projekten med syfte att utbyta idéer projektmedlemmarna 
emellan (Berggren & Lindkvist 2001). Workshopar bör vara regelbundet återkommande 
och genomföras med demonstationer av ”Best practice” från några utvalda projekt. Det 
har visat sig att projekt innehållande samhörighet, välbefinnande, självutveckling och 
ledarskapstrategier med fokus på socialisering, spirituell identitet, är framgångsrika 
resultatmässigt för organisationer (Sense & Fernado, 2010). Denna form av konsultation 
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projekten emellan har också en coachande effekt . Aktiviteter som observationer och 
intervjuer är kraftfulla förmedlingar av kunskap (Schön 2004). 
Etableringen av ett Warroom är också ett utmärkt verktyg att effektivisera 
kunskapsutbyte och skapa en arena för snabb problemlösning i den dagliga verksamheten 
(Söderlund 2010). I Warroomet kan projektledarna använda väggarna för att synliggöra 
progressen i sina projekt med hjälp av planer och genomföra visuell planering med hjälp 
av VP-tavlor (Sebestyén 2006). 
Scrum är en metodik som hjälper teammedlemmarna att känna samhörighet och 
inspiration av varandra (Schwaber 2003). 

Kodifiering 
För att ta tillvara på erfarenheter från avslutade projekt är en obligatorisk Slutrapport en 
strategi för lärande mellan projekt (Berggren & Lindkvist 2001). Slutrapporten bör 
innehålla en summering av erfarenheter, observationer, förslag på förbättringar samt 
projektets tidsåtgång, kostnad och resultat (Ericsson Infotech AB, 1999). Nedskrivningen 
av erfarenheter i en Slutrapport är ett sätt att kodifiera kunskapen. Det är viktigt att dessa 
slutrapporter lagras på ett lättåtkomligt sätt och har en gemensam strukturmall som är lätt 
att förstå.  

Institutionalisera 
För att institutionalisera kunskapen från projekt är utbildning och spridning av 
projektmodeller bra metod. Projektrutiner, i form av en anpassad projektmodell, medför 
att handlingsorienterad kunskap kan utnyttjas relativt automatiskt och utan större 
resursåtgång vid upprepade tillfällen (Berggren & Lindkvist 2001). En ständig förbättring 
av projektmodellen i form av erfarenheter från projekten bör organisatoriskt säkerställas.  

Internalisera 
Genom att införa mentorskap och arbetsrotation skapas internaliseringsförutsättningar för 
personalen i projekt (Berggren & Lindkvist 2001). Forskning visar att företag som 
privilegierar arbetsrotation mellan projekt och uppgifter är bättre på att utveckla 
kollektivt lärande (Bourgeon 2007). Det är också viktigt för att öka lärande mellan 
projekt att projektledaren utbildas och utvecklas.  

3.7 Hinder i kunskapsöverföring 

En god kultur för lärande i en linjeorganisation är en förutsättning för hög 
projektaktivitet. Ett väl fungerande lärandeklimat kännetecknas av frånvaro av 
bestraffning vid misslyckanden i förnyelseförsök (Wenell 2001). 
Syftet med lärande i projekt är att inträffade fel inte upprepas. Förmågan att upptäcka och 
rätta fel i tid är beroende av effektiviteten av lärandet i projektet.  Det är bara 
meningsfullt att leta efter orsaken till att fel uppstått om projektet därefter utför aktiva 
handlingar till att felet inte uppstår igen. Lärandet i projekt behövs både för att 
medlemmarna skall kunna fatta kloka beslut samt upptäcka och rätta fel (Bourgeon 
2007). 
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En förutsättning för kunskapsöverföring i och mellan projekt är att lärandeaktiviteten 
planeras in i den ordinarie projektplaneringen och tids avsätts i tillräcklig omfattning. 
Projekt har per definition ont om tid och det är mycket sällan som aktiviteter kan tillföras 
projektet under genomförandet om de inte fanns med från början. En ytterligare 
försvårande faktor är att personerna i projektet inte är vana att arbeta tillsammans och om 
uppgiftsfokuset är för stort minskas utrymmet för relationsskapande (Berggren & 
Lindkvist 2001). Stress och press är inga tillstånd som gynnar förmågan att ta till sig 
kunskap. Vid långvarig stress och press försämras även förmågan att minnas det som en 
gång lärts in. Dessutom försämras fokuseringen på tilldelade uppgifter på grund av för 
stor sprittring i tankeverksamheten (Nilsonne 2009). Det är inte sällan som 
projektmedlemmar tillhör flera projekt och bara det är en källa till att få problem med 
fokuseringen och därmed möjlighet till att förvalta den kunskapsgenerering som sker i 
projekten parallellt. 

Kunskapsöverföring kan också betraktas som ett förändringsarbete (Schön 2004). När det 
gäller förändringsprocesser på individnivå finns det många motståndsfaktorer som gör att 
arbetet kan bli mycket långdraget och motarbetat. En förändring behöver inte 
nödvändigtvis uppfattas som negativ. Begrepp som kopplas till förändring är; synsätt, 
tankemönster, föreställningar, trygghet, oro, energi, stress och försvar. Det är viktiga att 
analysera utifrån dessa begrepp innan genomförandet av ett förändringsarbete påbörjas 
(Angelöw 2010). 

En annan aspekt på hinder i kunskapsöverföring är att produktutvecklingsprojekt kan vara 
konsulttyngda och per definition lämnar dessa personer företaget när deras uppdrag är 
slutförda. Denna typ av personalomsättning medför att genomförda utbildningsinsatser 
från projektets sida försvinner tillsammans med personalen som lämnar företaget och 
kommer inte linjeorganisationen eller kommande projekt till nytta (Braf 2000). 
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4 Det högteknologiska företagets organisation 

På grund av företagssekretess är denna beskrivning mycket begränsad. 

4.1 Organisation och kultur 

Det högteknologiska företaget är organiserat enligt en matrisorganisation. Valet av att 
implementera en matrisorganisation bygger ofta på att det finns många överlappningar 
mellan till exempel utvecklings-, produktions-, distributions- och 
försäljningsverksamheter. Syftet med matrisorganisation är att genomförandet av 
arbetsuppgifter och resultatansvar blir gemensamt mellan de inblandade organisationerna. 
Matrisorganisationer ställer stora krav på medarbetare och det krävs träning och avsevärd 
mognad hos organisationens chefer att fatta beslut gemensamt och ta ett gemensamt 
ansvar. (Bruzelius & Skärvad 2004) 

Verksamheten är mycket kunskapsintensiv och har en väl definierad värdegrund där ett 
av värdeorden är just ”kunnande”. Personalen har övervägande en mycket hög akademisk 
utbildning inom framförallt teknik, till exempel civilingenjörsexamen eller högre. 
Personalen består till största delen av män. De flesta chefer och projektledare är också 
män. 

4.2 Projektkontor 

Det högteknologiska företaget har flera projektkontor. Varje område har ett eget 
projektkontor där projektledarna är speciellt duktiga inom teknikområdet. Dessutom finns 
det ett övergripande projektkontor som basar över ett femtontal seniora projektledare med 
mycket bred systemkompetens och erfarenhet från multiprojektledning. Till det 
övergripande projektkontoret finns ett projektledarnätverk kopplat med fokus på 
kompetensutveckling på bred front och med ansvar för certifieringsprocessen av 
projektledare. Annars är det varje områdes projektkontor som ansvarar för och driver sin 
egen kompetensutveckling för projektledarna. Projektkontorschefer på olika nivåer har 
gemensamma forum för att samordna och prioritera resurser mellan projekt. 

4.3 Projektorganisationer 

Det finns en mängd olika projekttyper och projektorganisationer. Det finns projekt som 
bara består av ett fåtal personer och det finns multiprojekt innehållande ett hundratal 
personer. De projekttyper som är vanligast är produktutvecklingsprojekt i form av 
framtagning av olika system samt affärsprojekt i form av olika kampanjer. Generellt för 
de stora utvecklingsprojekten är att det finns både styrgrupp och referensgrupp inom 
projektorganisationen. 
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5 Resultat 

Analysen, enligt fenomenografisk metod, mynnade ut i ett kategorisystem bestående av 
huvudområden och beskrivningskategorier som beskriver projektledarens arbete med 
kunskapsöverföring mellan projekt. Analysen är genomförd enligt de fyra faserna som 
finns beskrivna i kapitel 2.9. Nedanstående tabell presenterar kategorisystemet som 
beskriver olika aspekter av projektledarnas uppfattning av kunskapsöverföring. 

Tabell 1. Kategorisystem  

HUVUDOMRÅDE BESKRIVNINGSKATEGORI SUBKATEGORIER 

Projektledarens 
organisatoriska stöd 

Linjeorganisationens 
omhändertagande 

Projektkontorets funktion 

 

Passiv linjeorganisation 
Svårt att mäta 
 
Svagt stöd 
Erfarenhetsutbyte ej prioriterat 

Projektledarens arbete med 
kunskapsöverföring 

Projektledarens pedagogiska 
förankring 

 
Projektledarens syn på 
kunskapsöverföring 
 

 
Erfarenhetsbaserad kunskap 
Manlig kultur 
 
 
Begreppet kunskapsöverföring 
Lämpliga metoder 
Projektberoenden  
 

Projektledarens arbete med 
projektteamen 

 
Svårigheter i 
kunskapsöverföringen 

 

 
Ont om tid 
Personberoende kompetens 
Misstag upprepas 
 

Beskrivningskategorierna belyses och förklaras i kommande redovisning med illustrativa 
citat från intervjuerna. I citaten förekommer två slag av parenteser. För att markera kort 
paus används symbolen ”…”. När minst fem ord i rad från svaret strukits markeras detta 
med symbolen ”[…]”. Små korrigeringar har gjorts av talspråket i citaten för att öka 
läsbarheten. 

5.1 Projektledarens organisatoriska stöd 

5.1.1 Linjeorganisationens omhändertagande 

Passiv linjeorganisation 
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Flera av projektledarna uppfattade att linjeorganisationen inte har fokus på att hämta in 
framgångsfaktorer från lyckade projekt. En projektledare poängterade vikten av att 
linjeorganisationen finns med vid projektens lessons-learned-övningar för att kunna 
omhänderta erfarenheterna för framtida projekt. Flera projektledare pekade på att det inte 
fanns någon mottagare av vare sig för slutrapporten eller för lessons learned-resultaten.  

”[…] det är sällan vi ger oss kraft att titta på de som är duktiga eller som lyckas […]” 

”[…] vi har försökt att kontrollera att man tar hand om våra goda exempel och förslag till 
processförbättringar och vi har kommit fram till att det händer ingenting” 

”[…] det är nog viktigt att både projekt och linje är med på lessons learned .. om nu linjen 
skall bära kunskapen till nästa projekt oavsett hur långt tidsspannet är emellan […]” 

” […] man skiljer för mycket på projekt … så projekten sitter och gör lessons learned 
men det är ingen som är mottagare av kunskapen” 

”Slutrapport det vet jag en hel drös egentligen […] så de finns ju .. haken är väl sen … 
frågan är vem som läser dom […]” 

Svårt att mäta 
Två projektledare beskrev svårigheten att mäta effekten av aktiviteter kopplat till 
kunskapsöverföring. Effekten kan vara fördröjd eftersom ändrade beteenden sker över en 
tidsperiod. Svårt att ta fram mått på kunskapsöverföring. Några av projektledarna lyfte 
fram att CMMI är ett bra metod att försöka identifiera linjen och projektens mognadsnivå 
för att kunna förbättra förhållandena mellan linje och projekt. 

”[…] lätt att kontrollera att en aktivitet är gjord […] men det är snarare effekten som är 
det intressanta i det här fallet” 

”[…] vi mäter ju oss i projektmognad och vi är ju på en nivå som visar att linjen inte har 
omhändertagit […] men det kunde ju vara ett självbevarelsekrav att lyfta då ” 

5.1.2 Projektkontorets funktion 

Svagt stöd 
Projektledarna beskriver projektkontoret som en funktion med övergripande ansvar för 
planerings- och ekonomistyrning. Projektkontoret är även en stödjande funktion när 
problem uppstår i projektens verksamheter. Dessutom bedriver projektkontoren 
projektledarnätverk där det finns ett övergripande nätverk samt flera lokala nätverk 
kopplat till linjen. Generellt uppfattar projektledarna projektkontorets stöd som svagt. Det 
förekommer seminarieverksamhet inom projektledarnätverken men lite tid avsätts för att 
byta erfarenheter emellan projektledarna. 
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”Det är nog högst varierande skulle jag kunna tänka mig […] hur det ser ut på respektive 
linjeavsnitt där man också har massa projektledare … kan jag inte svara på … jag hoppas 
att det är bra” 

”[…] runt metodik händer i princip ingenting” 

”Jag vet faktiskt inte … som kunskapsöverföring sa du … jag vet att en del av oss har 
varit mentorer […]” 

”En bra fråga […] stödet är nog nätverk […]” 

”[…] utan dom är väl bara spindeln i nätet för att försöka hålla koll på vilka projekt som 
körs … vet inte om dom tänker i dom andra banorna” 

Prioriterar ej erfarenhetsutbyte 
Samtliga projektledare upplevde att kunskapsöverföringen mellan projektledare fungerar 
mycket dåligt och att det inte är något prioriterat område från linjen. En projektledare 
beskrev att det är på specifika projektledarutbildningar som erfarenhetsutbyten mellan 
projektledare sker. Flera projektledare uttryckte en förhoppning att projektkontoren skulle 
i framtiden ombesörja och underlätta kompetenshöjningen för projektledare. 

”[…] i framtiden så önskar vi att man skulle satsa på våran fortbildning på dom här 
projektkontorsmötena […]” 

”[…] men jag är osäker på att dom tar upp saker och ting som man kan kalla 
kunskapsöverföring […] det är nog sällan mellan projektledare utan det är mer externt .. 
någon annan som talar om vad som borde vara bra […]” 

”[…] jag tror det finns tveklöst mer att göra när det gäller kunskapsöverföringen […]” 

5.2 Projektledarens arbete med kunskapsöverföring 

5.2.1 Projektledarens pedagogiska förankring 

Ingen av projektledarna hade någon specifikt formell utbildning i pedagogik. Alla hade 
genomgått någon form av projektledarutbildning eller ledarskapsutbildning internt, dock 
för ganska länge sedan. Två av projektledarna hade även genomgått någon form av 
avancerad ledarskapsutbildning.  

Erfarenhetsbaserad kunskap 
På frågan om vilken teoretisk utbildning som krävs för att lyckas med 
kunskapsöverföring blev svaren något osäkra. Några projektledare ansåg att det räcker 
med praktiskt lärande och en medfödd förmåga för att undervisa och det viktigaste var att 
man förstod vilket ämne som skulle läras ut snarare än vilken metod som är lämpligast. 
Några projektledare resonerade sig fram till att det kunde vara bra att känna till 
pedagogiska metoder eftersom det troligen skulle effektivisera kunskapsöverföringen. 
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Andra projektledare menade att skickliga lärarkunskaper uppnåddes genom erfarenheter 
av att praktisera kunskapsöverföring och därmed lära sig av sina misstag. En 
projektledare kunde inte svara på vad det krävdes för teoretisk utbildning. 

”[…] jag tror att det där kunskapsutbytet är rätt mycket kommunikation alltså … och det 
kanske dom flesta kan styra till med […] att det skulle finnas någon speciell metod för att 
göra det […] att den kanske skulle vara mycket effektivare liksom än att bara sitta och 
prata … det är ju tänkbart” 

”[…] jag vet inte om det krävs någon teoretisk utbildning … jag är osäker .. jag tror mer 
att man måste skapa forum där folk får tid att prata med varandra […]” 

”[…] sen tror jag man har mer eller mindre fallenhet för att se människor … och det är 
kanske inte någonting som en formell utbildning rår bot på … det är också någonting som 
man kan bli mycket bättre på genom sin egen erfarenhet […]” 

”Ja det kanske inte är så dumt … nej det har jag ingen åsikt om … det vet jag inte” 

Manlig kultur 
Projektledarnas uppfattning om det fanns några skillnader mellan manligt kvinnligt 
ledarskap när det gäller kunskapsöverföring besvarades med stor avvaktan. Frågan 
uppfattades som mycket besvärande och alla svarade på ett politiskt korrekt sätt med 
betoning att man inte vill framhäva några fördomar. En projektledare ansåg sig inte 
kunna besvara frågan. Sammanfattningsvis så framkom att kvinnor har ett mjukare och 
ett prestigelösare sätt men kopplingen till just kunskapsöverföring var svag. Det påtalades 
också att kulturen formar ledarskapet och den kvinnliga minoriteten måste anpassa sig till 
den rådande normen. En projektledare pekade på vikten och rätten att ha ett personligt 
ledarskap. 

”Nej inte utifrån kunskapsöverföring … nej jag har ingen åsikt … det har jag inte tänkt på 
… jag kan inte minnas att jag betraktat det heller eller funderat på det” 

”Oj … det finns säkert någon skillnad men jag kan inte på rak arm säga att det finns en 
skillnad faktiskt […]” 

”[…]  jag tror att man ibland kan hamna i det här att kvinnor kan känna att dom har mer 
att bevisa än  män liksom så där då … det vill säga man sätter ribban onödigt högt för sig 
själv ibland då snarare än … om man återigen skall generalisera … vilket återspeglar sig i 
ledarskapet då … men konkret ledarskapet … svårt att säga faktiskt … kanske att det är 
… mindre auktoritärt … kanske möjligtvis …vad vet jag […] samtidigt försöker 
kvinnorna att passa in i någon slags norm liksom som har etablerat sig en tid så […] ” 

” Jag har ju massa fördomar då om att tjejer är mycket mjukare […]  prestigelösa …  jag 
har massa sådana här saker som gör att vi har mycket lättare att skaffa ett högt i taket […] 
vi står inte och går inte först och främst och pekar med hela handen […]” 
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”  jag vet inte om jag har förmåga att uppfatta ärligt talat … jag vet faktiskt inte skall jag 
säga dig  […] jag tror jag är för skadad av allt möjligt här … jag vet inte om man kan 
säga nån typisk kvinnlig ledarskap liksom […] kvinnligt manligt har liksom suddats ut 
lite grann eller … det finns en företagskultur som alla egentligen försöker liksom anpassa 
sig efter då […] det viktiga är väl egentligen ändå att man på nått vis förbehåller sig 
rätten att driva ett personligt ledarskap … annars tror jag inte att det funkar liksom […]” 

5.2.2 Projektledarens syn på kunskapsöverföring 

Begreppet kunskapsöverföring 
Ingen av projektledare hade tidigare reflekterat över vad kunskapsöverföring mellan 
projekt innebar för en projektledare. Alla behövde betänketid för att kunna ge ett svar och 
flera av projektledarna förstod inte frågan. 

” (PAUS) Jah … vad det innebär … det innebär väl … ehh (PAUS) det har jag svårt att 
svara på … du får specificera frågan bättre” 

Efter en lägre paus eller förtydligande av frågan kunde projektledarna presentera flera 
konkreta exempel på vad kunskapsöverföring innebär såsom att ta med sig kunskaper och 
erfarenheter in i nästa projekt, inte upprepa andra projekts misstag, aktivt själv sprida 
kunskaper och erfarenheter samt metodiskt söka erfarenheter från 
verksamhetsledningssystem, slutrapporter och kommunicera med andra erfarna 
projektledare. Fokus på svaren låg både på projektledarrollen och på kunskapsöverföring 
kopplat till projektteam. Däremot framgick inte så tydligt av svaren om projektledarna 
tycket att det var deras uttalade ansvar att främja kunskapsöverföring. 

”Så jag tycker det är viktigt och försöker göra det men inte till närmelsevis i den 
utsträckning som man säkerligen skulle kunna göra det … en brist vi har faktiskt” 

Lämpliga metoder 
Projektledarnas uppfattning om vilka metoder som anses lämpliga vid 
kunskapsöverföring var målfokuserade handlingsplaner, tvärdisciplinära grupparbeten 
och workshops, lessons learned-övningar, mentorskap och fadderverksamhet, informella 
och formella närverk samt möjlighet att praktisera i verksamheten. Flera av 
projektledarna uttryckte en osäkerhet kring vilka metoder som var lämpade. 

”Jag vet inte … jag har mest använt grupparbeten och workshops runt teman och sett till 
att gruppsammansättningen varit sådan att övningen skulle kunna uppnå sitt mål […]” 

En av projektledarna hade uppfattningen att det inte behövs några metoder utan att 
kunskapsöverföringen är något som sker automatiskt. 

”[…] jag tror att det på individnivå har en förmåga att sprida sig nästan lite automatiskt 
… folk pratar med varandra […] jag tror inte vi behöver fokusera […]” 
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Gällande projektledarnas uppfattning om framgångsfaktorer kring kunskapsöverföring så 
framhöll flera att det krävs ett öppet klimat och en vilja att dela med sig och ta emot 
kunskap. Mer konkreta förslag presenterades också såsom specifikt framtagna 
utbildningar med både djup och bredd, målfokuserat driv kopplat till den operativa 
verksamheten, strukturera verksamheten med lång horisont samt att stöd finns att tillgå. 

”[…] får man inte göra fel […] då vågar man inte prova ny kunskap som ingen annan 
visat att man kan göra .. så högt i tak måste det vara” 
 
På frågan hur man skulle vilja arbeta med kunskapsöverföring så svarade projektledarna 
ganska olika men tyckte att det är viktig aktivitet. En projektledare uttryckte även att det 
är en rolig verksamhet att bedriva. Alla hade sin uppfattning om hur de skulle arbeta 
såsom starta med slutrapporten under genomförandefasen för att kontinuerligt fånga 
erfarenheter, inplanerade och strukturerade lessons learned-övningar i ordinarie 
projekttidplan, inplanerade seminarier och workshops, ett verksamhetsledningssystem att 
vända sig till och strategiskt jobbrotera kompetenser.  

” Jag tror man skall mer avsätta tid … för det är tid det handlar om […] så att det inte blir 
en happening på slutet […]  att man tar tid för lessons learned […]” 

”Jag tycker egentligen att det är ganska roligt med typen seminarieverksamhet och 
workshopar ärligt talat […]” 

”[…] under genomförandefasen då dokumentera av det här … liksom en slutrapport som 
växer fram egentligen […]” 

”[…] jag tror det handlar om att rotera och jobba i olika grupper […] det sitter i 
människor väldigt mycket … sitter väldigt lite i dokumentation […]” 
 
Flera projektledare hoppades på att kunskapsöverföringen skedde kontinuerligt i 
projektteamen i och med att sammansättningen i teamen borde vara tvärdisciplinära men 
här fanns en stor osäkerhet. En projektledare lyfte fram att samlokalisering och 
gemensamma fikaaeror borde också kunna främja för spontana överhörningar mellan 
projekt. Några projektledare pekade på att kunskapsöverföringen i genomförandefasen i 
stort sett är händelsestyrd i samband med att problem dyker upp som stoppar 
verksamheten. Det förekommer veckomail och wiki-sidor i ett försök att sprida 
information och kunskap. Vid projektavslut genomförs lessons learned-övningar som 
underlag för slutrapporter, checklistor och eventuellt processuppdateringar i 
verksamhetsledningssystemet. En projektledare lyfte fram SCRUM-metodiken som ett 
bra exempel där kunskapsöverföring ingår som ett återkommande moment i form av 
retrospectiva-möten efter varje sprintavslut. 

”[…] det där har jag ingen riktig koll på egentligen […] det man upplever just nu är att 
folk pratar för lite med varandra […] det är ett stort bekymmer faktiskt […] ” 
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”Härifrån är det definitivt när det blir kunskapsöverföring […] i genomförandet och vi 
märker att saker och ting inte fungerar” 

”[…] vi pratar förmodligen inte tillräckligt mycket om det egentligen […] det kan nog 
variera mellan teamen […] när vi kör SCRUM med retrospective inom just framförallt 
mjukvaruutvecklingsdelarna så finns det ju inbyggt i metoden egentligen […]” 

Projektberoenden 
Frågan kring vilka metoder som används vid identifiering av projektberoenden kunde 
ingen av projektledarna svara på spontant. Frågan fick upprepas för samtliga 
projektledare och förtydligas. Ingen av projektledarna såg projektberoenden som någon 
metod att identifiera behov av kunskapsöverföring mellan projekt utan mer som en 
planeringsuppgift för att få ihop tid, generera milstolpar, få koll på in- och utleveranser 
samt identifiera trånga resurser. Fokus låg också på att identifiera händelsekedjor av 
funktioner via teknisk nedbrytning. Ingen av projektledarna tyckte att det gjordes 
tilläckligt kring arbetet runt projektberoenden.  

”För det första har det fram tills nu fungerat urdåligt […] det kan man väl både skratta 
och gråta åt […]” 

”[…] vi har nog ingen specifik metod eller … vi gör det i våran systems engineering när 
vi bryter ner och hittar beroenden … som vi sen ritar ut en tidplan på” 

5.3 Projektledarens arbete med projektteamen 

5.3.1 Svårigheter i kunskapsöverföringen 

Ont om tid 
Det som projektledarna uppfattar som det största hindret i arbetet med 
kunskapsöverföring är att få tid för kunskapsöverföringsaktiviteter. Eftersom det inte 
finns sanktionerad tid i projektet så upplevs det som ett stressmoment att genomföra 
aktiviteter kopplat till kunskapsöverföring. Arbetet skulle underlättas om det fanns med 
från början på agendan och att det efterfrågades av övergripande projektledning. 

”[…] börjar man fråga efter saker så börjar det komma upp på agendan och bli viktigt 
[…] helt enkelt strukturera det […]” 

”[…] man är så stressad över sin nutid och sina nuvarande problem […] folk blir så 
stressade och inte kanske ens orkar med det område som man verkligen är satt att göra 
[…]” 

Personberoende kompetens 
Några projektledare påtalar också att det kan finnas en dålig inställning till att lyssna på 
andras kunskaper. Det finns olika benägenheter att vilja ta till sig andras erfarenheter. Sen 
finns det också en frustration kring det motsatta förhållandet att  inte få den hjälp man 
önskar sig tillräcklig omfattning. Här pekar projektledarna på att vissa kompetenser är 
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personbundna och dessa specialister hinner inte med att dela med sig till alla som 
efterfrågar deras erfarenheter. En projektledare menar också att avsaknad av strategisk 
rotation av kompetenser bidrar också till att kunskapsöverföringen blir lidande mellan 
projekt. 

”[…] vissa team är ju lite såna att dom tycker att dom själva vet bäst … att dom inte 
behöver fråga någon annan […]” 

”[…] det är som sådär att det är väldigt många som vill ha hjälp men som upplever att 
dom inte får det … så det kan säker finnas en frustration då liksom […]” 

” […] man roterar inte personal […] det är så kunskapen sprids […]” 

Misstag upprepas 
Flera projektledare pekade på att kunskapsöverföringen mellan och inom projekten 
fungerar dåligt eftersom samma misstag upprepas i nya projekt. Dessutom är det svårt att 
identifiera framsteg som faktiskt görs eftersom fokuset är så problemorienterat. Flera 
projektledare tror också att teamen uppfattar kunskapsöverföringen som dålig. 

” […] har man suttit i ute i organisationen ett tag så tror jag att man uppfattar den som 
väldigt dålig för jag tror att alla upplever att vi gör samma misstag […]” 
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6 Analys av resultatet kontra teori 

6.1 Linjeorganisationens omhändertagande 

6.1.1 Passiv linjeorganisation 

Den studerade linjeorganisationen har inte fokus på att tillvarata lyckade projekts resultat, 
delta på lessons learned eller lagra slutrapporter på en lättåtkomlig gemensam plats. Detta 
tyder på att linjeorganisationen har sitt fokus på kärnverksamheten såsom framtagningen 
av produkter, av skilda slag, som skall levereras till kund. Kunskapsverksamheten som 
fokuserar på tillvaratagande, säkerställande och utveckling av organisatoriska kunskaper 
har lägre prioritet i det högteknologiska företaget. Kärnverksamhet och 
kunskapsverksamhet har nära relationer till varandra och är integrerade i varandra. 
Eftersom de två verksamheterna delvis är sammanfogade är det ett argument för att anta 
en helhetssyn (Braf 2000). Orsaken till linjeorganisationens fokusering endast på 
kärnverksamheten kan ligga i komplexiteten och problembilden som finns kring 
matrisorganisationer. Matrisorganisationer har en tendens att generera problem kring 
ansvarsfrågor som beslut, åtgärder och resultat (Bruzelius & Skärvad 2004). Ansvaret för 
kunskapsverksamheten i den studerande organisationen har varken tagits av 
linjeorganisationen eller projektorganisationen. Projektledaren bör i möjligaste mån 
harmonisera sitt projekt med organisationen och få krafterna att arbeta för projektets 
syften istället för emot. Det också ett faktum att den omgivande organisationer, både 
linjeorganisation och projektorganisation, i mångt och mycket kravställer projekt i form 
av kontroll, krav på arbetssätt och tidsättning (Dille & Söderlund 2011).  

6.1.2 Svårt att mäta 

Undersökningen visar att det projektledarna uppfattar det som svårt att mäta effekter av 
kunskapsöverföring eftersom det kan ta lång tid att se förändringar kring ny kunskap. Att 
mäta effekten av aktiveter kopplade till kunskapsöverföring är svårt (Braf 2000). 
Immateriella tillgångar såsom kunskap är viktiga tillgångar för företag och en möjlighet 
till värdering skulle kunna klargöra företagets interna styrkor och svagheter inom 
organisationen. Lämpligt är att använda framtagna verktyg som stödjer mätning av mjuka 
faktorer såsom kunskap. Modell X är ett verktyg som mäter ett projekt status och 
resultaten ger stöd till förbättringar både på arbetsprocesser, personella faktorer och 
faktiska faktorer (se kapitel 3.6).  Model X visar också att ett gott samarbete med 
linjeorganisationen förbättrar resultaten för projekten (Andersen 2010).  CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) är en också metod att mäta linjens och 
projektens gemensamma mognadsnivå. CMMI fokuserar på att flytta förmågan att 
leverera från individer till organisationen (Ramanujan & Kesh 2004).  
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6.2 Projektkontorets funktion 

6.2.1 Svagt stöd 

Projektkontoren har sitt huvudfokus på att ansvara för planerings- och ekonomistyrning 
och är endast stödjande när problem uppstår i projektverksamheten. Detta kan tolkas som 
en föråldrad variant av projektkontor som inte kan betraktas som en instans som vakar 
över den intellektuella egendomen när det gäller projektverksamheten och 
projektledarskapet i form av processer och verktyg (Kerzner 2003). 

6.2.2 Erfarenhetsutbyte ej prioriterat 

Projektledarna upplever att kunskapsöverföringen mellan projektledare fungerar dåligt. 
Det finns en övertro att matrisorganisationer ger utrymme för olikheter i verksamheten 
och samtidigt samutnyttja organisationens resurser (Bruzelius & Skärvad 2004). 
Organisationsformen har visat sig vara konfliktskapande ur flera perspektiv både för 
chefer och för anställda. Eftersom en projektorganisation gärna allokerar resurser till 
hundra procent är det svårt för chefer att både ha kunskap om vilken utbildning som 
behövs samt planera in när den skall genomföras. Pågående projekt har ofta mycket 
knapp tidsram och vill sällan släppa resurser för kompetenshöjande verksamhet. 

6.3 Projektledarens pedagogiska förankring 

6.3.1 Erfarenhetsbaserad kunskap 
Flera av projektledarna ansåg en teoretisk förankring i pedagogik inte behövdes för att  
utöva kunskapsöverföring mellan projekt. De menade att det var tillräckligt att 
införskaffa sig kunskapen om att ”att lära ut” genom att praktiska tillämpa metoder som 
till exempel lessons learned. De hävdade att skickligheten låg i personligheten. Detta kan 
kopplas till att fokus ligger på kärnverksamhet i projekten och inte på 
kunskapsverksamhet. Projektledarna har omfattande teoretisk kunskap kopplat till 
kärnverksamheten. En förklaring kan vara att varken traditionella projektprocesser eller 
projektmetodiker ger något stöd till kunskapsverksamhet (se bild 3 och 4) (Jansson & 
Ljung 2004). Kolbs teori visar att det krävs konkret upplevelse, reflekterande 
observation, abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande för lärande (se bild 
6). Kolb menar att en avgörande betydelse är också lärarens färdigheter i empatiskt 
lyssnande (Kalsaas 2012). Att förmedla kunskap är något mer än bara vanlig 
kommunikation. Att undervisa innebör att det finns ett syfte och ett mål. En skicklig 
pedagog har en bred kunskap om undervisningsmetoder kopplat till kunskapsteori, 
intelligensforskning, psykologi, ledarskap, organisationsteori, filosofi och sociologi 
(Imsen 1999). Projektledarutbildningar stödjer generellt inte förmågan att ”lära ut” i 
dagsläget. De flesta utbildningarna riktar in sig på att utbilda projektledare i att tänka, 
känna och utföra enligt instruktioner. Detta medför att projektledare har väldigt lite 
kunskap om att hantera oväntade situationer samt utveckla nya tekniker och strategier. 
Att förändra och utveckla nya tekniker och strategier i projekt kräver bland annat goda 
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kunskaper i pedagogik. I multiprojekt finns en komplexitet med många beroenden som 
försvårar projektledarens arbete. Denna komplexitet kräver nya metoder i projektledning, 
planering och genomförande med fokus på beroenden på alla nivåer. Kunskaper som 
behöver utvecklas för att hantera komplexiteten i multiprojekt är; delat ledarskap, social- 
och emotionell kompetens, kommunikation, kunskaper i att hantera organisationers 
politiska spel och förståelsen för visioner och värden (Thomas & Mengel 2008). 

6.3.2 Manlig kultur 

Projektledarnas tvekan kring att uttala sig om det fanns skillnader i manligt och kvinnligt 
ledarskap kopplat till kunskapsöverföring kan vara ett tecken på att arbetsplatskulturen är 
satt efter manligt ledarskap. För att vara effektiv i arbetet med kunskapsöverföring krävs 
skicklighet i att kommunicera och kompetens i mjuka egenskaper. Den kvinnliga 
projektledaren har mycket sämre möjligheter att lyckas än sina manliga kollegor och 
speciellt utsatta är kvinnor i mansdominerade miljöer. Detta beror på en mängd faktorer 
som i grund och botten handlar om normer, attityder och värderingar kopplat till manligt 
och kvinnligt ledarskapet (Ely et al 2011). 

6.4 Projektledarens syn på kunskapsöverföring 

6.4.1 Begreppet kunskapsöverföring 

Projektledarna hade problem med att identifiera sig med begreppet kunskapsöverföring. 
Detta kan kopplas till att deras huvudfokus ligger på måluppfyllelse, planering och 
drivning samt genomförande av projekt. Det fanns ingen verksamhet kopplad till 
kunskapsöverföring i deras projektplaner. Projekt med klara mål och hög autonomi har 
förutsättningar för att etablera den cykliska lärandeprocess som skapar stabilitet under 
den naturliga problemlösningsfokuseringen som finns i produktutvecklingsprojekt 
(Berggren & Lindkvist 2001). 

6.4.2 Lämpliga metoder 

De metoder som projektledarna var för sig använde sig av är lämpliga vid 
kunskapsöverföring såsom målfokuserade handlingsplaner, processer i 
verksamhetsledningssystemet, specifika utbildningar, slutrapporter, tvärdisciplinära 
grupparbeten, workshops, lessons learned, mentorskap, fadderverksamhet, informella och 
formella nätverk, praktisera i verksamheten och jobbrotation. Metoder som används är 
kraftfulla och stämmer väl överens med teorin kring kunskapsöverföringsmetoder. 
Metoderna främjar organisatoriskt lärande genom de fyra dimensionerna; artikulering, 
kodifiering, institutionalisering och internalisering (se figur 10) (Berggren & Lindkvist 
2001). Följande metoder stödjer de olika dimensionerna: 

Artikulering, kunskapsutbyte person till person: 
 Workshops 
 Tvärdisciplinära grupparbeten 
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 Lessons learned 
Kodifiering, nedskrivning av erfarenheter: 

 Processer i verksamhetsledningssystemet 
 Slutrapporter 
 Målfokuserade handlingsplaner 

Institutionalisering, utveckla projektkulturen 
 Informella- och formella nätverk 
 Specifika utbildningar 

Internalisering, utveckla individens färdigheter: 
 Mentorskap 
 Jobbrotation 
 Fadderverksamhet 
 Praktisera i verksamheten 

Flera av projektledarna var tveksamma till vilken metod som var bäst och en 
projektledare hävdade att kunskapsöverföringen skedde automatiskt. Detta tyder på att 
deras egen kunskap inte blivit institutionaliserad i företaget och att projektkulturen kring 
kunskapsöverföring är svag (Berggren & Lindkvist 2001). 

6.4.3 Projektberoenden 

Att identifiera projektberoenden verkar vara en aktivitet som projektledarna inte medvetet 
tänker på i arbetet med planering och milstolpar. Genom att identifiera och visualisera 
samtliga projektberoenden i en organisation ökar möjligheten att fatta rätt strategiska 
beslut för att nå sina mål. Dessutom ger kunskapen om samtliga projektberoenden också 
möjlighet öka lärandet mellan projekt. Projektmodeller och projektprocesser tar inte 
hänsyn till eller ger stöd för den komplexa bilden av projektberoenden som finns i en 
verksamhet. I en multiprojektmiljö finns beroenden till andra projekt i form av resurser, 
leveranser, ekonomi eller kunskap. Det har visat sig att projektmiljöer med hög 
medvetenhet om projektberoenden och som har ett starkt fokus på kultur såsom 
förtroende och öppenhet mellan projektteam, projektledare och projektportföljsägare har 
hög lärandeaktivitet mellan projekt (Killen & Kjaer 2012). 

6.5 Svårigheter i kunskapsöverföringen 

6.5.1 Ont om tid 

Projektledarnas största hinder när det gällde arbetet med kunskapsöverföring var att det 
saknades avsatt tid för verksamheten. Tidspress och ett ökat uppgiftsfokus samt en 
svårighet att identifiera vilken kunskap som saknas är orsaker som skapar stress både hos 
projektledaren och projektteamet (Berggren & Lindkvist 2001).  Stress och press är inga 
tillstånd som gynnar förmågan att ta till sig kunskap. Vid långvarig stress och press 
försämras även förmågan att minnas det som en gång lärts in. Dessutom försämras 
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fokuseringen på tilldelade uppgifter på grund av för stor sprittring i tankeverksamheten 
(Nilsonne 2009) 

6.5.2 Personberoende kompetens 

Attityden att inte dela med sig av sin kunskap eller ovilja att ta till sig andras kunskaper 
vittnar om ett klimant med karaktär av otrygghet och maktutövande. Projektledarna 
perkar också på att det finns specialister med personbunden kompetens som inte hinner 
med att tillgodose alla projekts önskemål. Denna problembild kan delvis förklaras med 
projektkompetensfällor enligt följande (Söderlund 2007): 

 Låsningar i projektepoken 
 Upprepande projekt 
 Epokskiften och förlust av absorbtionsförmåga 
 Avskärmad utveckling av projektkompetens 

 
Den första fällan är att det skett en låsning i en viss projektepok trots att omgivningen och 
situationen kräver ett skifte. Exempel är att projektidéer och genomförandelogik upprepas 
trots att andra alternativ är att föredra. Den andra fällan är att efter ett lyckat projekt så 
fokuserar inte företaget på det unika i nästkommande projekt utan man refererar till det 
lyckade projektet. Detta resulterar i stelbenthet och företaget upprepar ett slags 
stordrifttänkande som bygger på felaktiga föreställningar om projektorganisationens 
logik. Den tredje fällan är att när företaget lyckats skifta epok så kan nödvändig 
absorptionsförmåga saknas för att omsätta affärs- och teknikkompetens till framgångsrika 
projekt. En alltför långtgående projektutvecklingsstrategi riskerar att förlora 
grundläggande teknisk kompetens som behövs för upphandling och samarbete med 
underleverantör. Den fjärde fällan är att alltmer förfinad och avancerad projektkompetens 
riskerar att avskärma projektverksamheten. Det yttrar sig i strävan efter ständigt 
förbättrade rutiner och utveckling av verksamheten som resulterar i återanvändande av 
samma personer och att rutinerna utvecklas efter deras behov. Risken att överbelasta 
individer är uppenbar och den försvårar också för nykomlingar att etablera sig (Söderlund 
2007). 

6.5.3 Misstag upprepas 

Känslan som projektledarna har att samma misstag upprepas kan bero på att 
produktutvecklingsprojekt tillhör kategorin projekt med relativt stort unikt innehåll. 
Produktutvecklingsprojektens engångskaraktär skapar problem eftersom lärande genom 
repetition inte är så omfattande. Om projektinnehållet består av ett stort mått av unika 
element kan man hävda att möjligheterna för lärande mellan projekt avtar (Berggren & 
Lindkvist 2001).  
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Att studera projektledarens förutsättningar vid kunskapsöverföring har varit mycket 
intressant och givande. Det har hela tiden funnits en nyfikenhet från författarens sida på 
resultatet och motivationen att genomföra analysen utifrån fenomenografisk ansats har 
varit mycket hög. Studien har fått ett mycket bra underlag genom att urvalet av 
projektledare var av högsta möjliga kvalitet med avseende på erfarenheter kring 
multiprojektledning. Intresset för kunskapsöverföring mellan projekt väcktes genom de 
tidigare genomgångna delkurserna i magisterprogrammet i projektledning. Vid 
inledningen av studien var författarens kunskapsnivå relativ hög. Genom studien har 
kunskapen ytterligare fördjupats samt perspektiven breddas. Att även ta med 
genusperspektivet har varit mycket intressant. Det perspektivet visar på att det även finns 
omedvetna aspekter som kan spela roll generellt och även påverka projektledares arbete 
och förhållningssätt till kunskapsöverföring mellan projekt. Projektledarens ansvar och 
metoder när det gäller kunskapsöverföring mellan projekt kändes relevant att utforska 
eftersom det i alla högsta grad ingår i rollen samt är viktigt för alla företags verksamheter. 
Projektledarens uppfattning när det gäller kunskapsöverföring är ett outforskat område. 
Studien omfattar en liten grupp projektledare och speglar deras professionella 
grunduppfattningar och skall betraktas som en källa till ökad medvetenhet när det gäller 
arbete med kunskapsöverföring mellan projekt (Starrin & Svensson 1994). 

Den kvalitativa forskningsmetoden med fenomenografisk ansats anses av författaren 
relevant för studien eftersom metoden fokuserar på människans subjektiva uppfattningar 
om fenomen i omgivningen. Fenomenografin syftar till att beskriva företeelser så som de 
visar sig för någon och inte till att återge den faktiska så kallade objektiva verkligheten. 
Författarens beskrivningar, i form av kategorisystem, är centrala när det gäller en 
fördjupad förståelse om hur projektledaren uppfattar sin omvärld kopplat till 
kunskapsöverföring (Starrin & Svensson 1994). 

Att jämföra fenomenografi med två andra forskningsansatser, hermeneutik och 
fenomenologi, medverkade till en fördjupad kunskap kring skillnader mellan ansatserna 
och ökade motiveringen till valet av fenomenografi. Författaren menar också att 
jämförelsen mellan ansatserna bidrog till en fördjupad förståelse av den 
fenomenografiska analysen eftersom gränser blev tydligare att utskilja. Denna fördjupade 
förståelse är inte försumbar eftersom det är lätt att blanda ihop de olika kvalitativa 
ansatserna.  

En styrka i studien var att författaren hade tidigare erfaren av den fenomengrafiska 
metoden samt van vid att intervjua. I den fenomenografiska intervjun är det av stor vikt 
att intervjuaren identifierar vad respondenten svarar i förhållande till ställd fråga. Den 
fenomenografiska intervjun utformas inte för att utröna om respondenterna kan ge rätt 
eller lämpligt svar utifrån intervjuarens bedömningsgrund. Syftet är att när intervjuerna 
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analyseras och tolkas är det främsta intresset att identifiera innebörder och inte att komma 
fram till förutbestämda uppfattningar. Det är viktigt att poängtera att det inte enbart är 
talet som analyseras utan även andra kommunikationsutryck såsom suckar, skratt och 
pauser. Via en medveten och insiktsfull intervjumetodik ökar förutsättningarna för att en 
erfaren intervjuare verkligen når bortom värderingar, åsikter och konstruerade svar 
(Starrin & Svensson 1994). Författaren hade ett gott stöd i den semistrukturerade 
intervjumallen och hade också efter provintervjun fått rådet från handeldare att ställa 
kompletterande frågor såsom ”vad beror det på?” och ” kan Du ge exempel på ”. Att ha 
genomfört en provintervju innan de sex skarpa intervjuerna upplevdes som en ytterligare 
kvalitetsförstärkning. Handledaren bedömde den transkripterade provintervjun i 
förhållande till den semistrukturerade intervjumallen. Inga justeringar behövde göras av 
intervjufrågor inför de skarpa intervjuerna. Samtliga sex projektledare upplevdes av 
författaren vara mycket motiverade vid intervjuerna. Motiverade respondenter är en 
viktig förutsättning för att få hög kvalitet på intervjumaterialet (Starrin & Svensson 
1994).   

Analysen av de sex transkripterade intervjuerna upplevdes som krävande men ändå 
mycket givande. Analysen är en process som är tidskrävande och möjlighet till reflektion 
är avgörande. Att analysera enligt fenomenografi är att gå över i någon form av 
transtillstånd där yttervärlden stängs ute och djup koncentration eftersträvas. Författaren 
upplever att analysen genomfördes med rätt förutsättningar. Först djupanalyserades varje 
intervju för sig och där efter analyserades intervjuernas likheter och skillnader. Sakta 
växte en helhet fram och ett kategorisystem kunde formas och därefter kunde delarna 
struktureras. 

Författaren upplever att det finns en risk att använda fenomenografi därför att den är svår 
att tillämpa i praktiken. Analysprocessen är omfattande och tidskrävande samt på grund 
av sin brokighet även svårtolkad. Det finns kritik kopplad till den fenomenografiska 
metoden som pekar på metodens huvudintresse på den kollektiva nivån utan större fokus 
på den sociala verkligheten. När en uppfattning frikopplas från sitt sammanhang och ges 
egen status frikopplas den från den komplexa verkligheten. Resultatet riskerar att bli av 
”ordlistekaraktär”. En annan risk är att de erhållna uppfattningarna inte återspeglar själva 
innehållet i intervjusituationen därför är det viktigt att de är välgrundade och värderats i 
förhållande till andra möjligheter. Om forskaren saknar vissa ämnesteoretiska kunskaper 
kan tolkningen av uppfattningarna bli felaktiga (Starrin & Svensson 1994).  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1  Linjeorganisationens omhändertagande 

Studien visar att linjeorganisationens omhändertagande av framgångsrika projekt inte 
fungerar i praktiken eftersom hela verksamheten är så problemfokuserad på 
kärnverksamheten. Projektledarna uttrycker en stor frustration och vanmakt över detta. 
Författaren föreslår att de lessons learned-aktivteter som ofta genomförs i samband med 
problemlösningar borde genomföras med någon linjerepresentant närvarande för att 
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informationen samtidigt ska kunna dokumenteras på ett kvalitetssäkrat sätt i linjen. Detta 
skulle medföra att projektet odelat kan fortsätta med sitt operativa fokus för att lösa de 
oftast tidspressade problemen. De mängder av slutrapporter som har genererats efter 
avslutade projekt har ingen tydlig mottagare eller gemensam lagringsplats att kunna 
återkomma till för intresserade projektledare eller andra behövande av informationen. 
Författaren menar att detta borde styras upp och vara ett ansvarsområde inom 
projektkontoren. Slutrapporter är mycket viktiga kunskapskällor och författaren anser att 
rutiner borde införas inom projektkontoret med ansvar att förvalta samt även arrangera 
muntliga redovisningar av slutrapporter för intressenter både inom projektorganisationen 
och linjeorganisationen. 

7.2.2 Kultur 

Resultatet visar att projektledarna är mycket medvetna om att kunskapsöverföring är en 
viktig aktivitet och ser det egentligen också som ett roligt inslag i sitt projektledarskap. 
Projektledarnas uppfattning kring framgångsfaktorer kopplat till kunskapsöverföring var 
att det krävdes öppet klimat och en vilja att ta emot kunskap. Författaren tolkar detta som 
att projektledarna uppfattar kunskapsöverföring som ett förändringsarbete samt vikten av 
att inte peka ut syndabockar. Kunskapsöverföring får dock endast prioritet i 
projektverksamheten när det dyker upp problem. De viktiga projektberoenden som 
projektledarna identifierar i planeringsstadiet ses inte som händelser där 
kunskapsöverföring är nödvändiga för att få lyckat resultat. Författaren menar att 
projektverksamheten inte ger projektmedlemmarna de rätta förutsättningarna att 
genomföra kunskapsöverföringen utan det sker problemfokuserat under en negativ press 
på grund av stopp i verksamheten. Författaren åsikt är att det bör finnas fokus på 
kunskapsöverföring i den ordinarie projektverksamheten i form av återkommande 
planerade projektaktiviteter. Projektmedlemmarna bör få möjlighet att genomföra 
strategisk kunskapsöverföring kopplat till projektberoenden utan inslag av stress. 

Frågan kring skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap kopplat till 
kunskapsöverföring uppfattade samtliga projektledare som svår att svara på. Frågan 
tycktes låsa projektledarnas förmåga att tala fritt. Projektledarna ville inte framstå som 
fördomsfulla ur något perspektiv och flera projektledare avböjde till och med att svara på 
frågan. Författaren menar att detta är ett viktigt observandum i arbetet med genusfrågor. 
Författaren uppfattar att det kanske saknas en diskussion kring manligt och kvinnligt 
ledarskap och det missgynnar med största sannolikhet de kvinnliga projektledarna 
eftersom det finns så många omedvetna uppfattningar kopplat till kvinnligt ledarskap. 
Författaren menar att det är mycket viktigt att värna om de mjuka egenskaperna i 
ledarskapet eftersom det är effektiva vid kunskapsöverföring. 

7.2.3 Pedagogisk kunskap 

Samtliga projektledare saknade teoretisk kunskap i pedagogik. Dessutom har de flesta 
projektledarna endast en interutbildning kopplat till projektledning. Projektledarna var 
också tveksamma till om det fanns någon nytta med teoretisk förankring när det gällde 
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pedagogik eftersom de ansåg att skickligheten låg i praktiskt utövande. Några 
projektledare resonerade sig fram till att de kanske skulle förbättra sitt praktiska 
utförande om de hade teoretiska kunskaper att utgå ifrån. Projektledarna har sin teoretiska 
förankring i sitt tekniska kunnande vilket har medfört att de inte reflekterat över om 
någon annan teoretisk förankring krävs för att bli effektivare i rollen som projektledare. 
Författaren menar att här finns en stor förbättringspotential för verksamheten att satsa på 
att utbilda projektledarna i pedagogik både teoretiskt och praktiskt. Författaren menar att 
för att förändra projektledarna tekniska fokuseringar bör en obligatorisk kompetenstrappa 
införas omfattande utbildningar i projektledning, pedagogik, förhandlingsteknik, 
konfliktteorier, kommunikation, teambildningsförmåga och organisationslära för att 
kvalitetssäkra projektledarskapet. Det bör också införas återkommande granskningar av 
projektledarens agerande koppat till mjuka faktorer som förmåga att skapa engagemang 
och motivera team. Dessa aktiviteter kopplade till projektledarens kompetensutveckling 
borde, enligt författaren, vara ett naturligt ansvarsområde kopplat till befintliga 
projektkontor. 

7.2.4 Kunskapsöverföring 

I studien har det framkommit att projektledarna inte reflekterat över kunskapsöverföring 
mellan projekt tidigare och inte heller vilka metoder de använder eller vilka som är bäst 
lämpande för ändamålet. Detta kan bero på att arbetet med kunskapsöverföring inte ingår 
projektledares vardag och inte har någon prioritet i för hållande till den operativa 
verksamheten. De var också väl medvetna om att kunskapsöverföring inte var ett 
prioriterat område. Flera av projektledarnas svar på syftet kring kunskapsöverföring var 
högst relevanta genom att peka på vikten av att inte upprepa andras misstag samt att 
sprida kunskaper både inom kärnämnet genom att hämta erfarenheter från tidigare 
utvecklingsprojekt. Projektledarnas svar kring vilka metoder som används var 
omfattande. Men några projektledare var tveksamma till vilken metod som var effektivast 
och en projektledare menade att metoder inte behövdes eftersom kunskapsöverföring 
skedde automatiskt. De två metoder som verkar vara den mest använda är lessons learned 
och slutrapport men man nämner också workshops, målfokuserade handlingsplaner, 
tvärdisciplinära grupparbeten mentorskap, jobbrotation, informella nätverk och formella 
nätverk. Författaren anser att de metoder som används är kraftfulla och stämmer med 
teorin. 
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8 Slutkapitel 

8.1 Slutsats 

Projektledarna i denna studie använder metoder vid kunskapsöverföring som är 
dokumenterat framgångsrika vid kunskapsöverföring och organisatoriskt lärande. 
Projektledarna anser att kunskapsöverföring är en viktig aktivitet men deras utövandet 
bygger endast på erfarenhetsbaserad kunskap utan en teoretisk, pedagogisk förankring. 
Varken projektorganisationen eller linjeorganisationen prioriterar aktiviteter kopplat till 
kunskapsöverföring i verksamheten. Projektverksamheten är i huvudsak fokuserad kring 
produktframtagning och kunskapsöverföring sker övervägande i samband med att 
problem uppstår i verksamheten. Projektteamens möjlighet att ta till sig kunskap under 
problemlösning är begränsade på grund av inslag av stress och press. Den 
kunskapsöverföring som dokumenteras har ingen given mottagare i linjeorganisationen. 
De framgångsrika mjuka ledaregenskaperna vid kunskapsöverföring värderas inte explicit 
av verksamheten. Många aktiviteter kring kunskapsöverföring sker omedvetet i 
projektverksamheten. Fallstudien visar att det finns en förbättringspotential i det 
högteknologiska företagets projekt- och linjeverksamhet genom att öka fokuseringen på 
kunskapsöverföring och projektledares förutsättningar.  

8.2 Författarens reflektioner 

Generaliserbarheten av fallstudiens tål att diskuteras. Metoden fenomenografi stödjer 
generalisering av resultatet i och med dekontextualiseringen i analysen. Men fallstudiens 
resultat bygger på uppfattningar från ett litet urval av seniora projektledare med 
erfarenhet från produktutvecklingsprojekt. Frågan är om resultatet hade blivit annorlunda 
om studien även hade omfattat oerfarna projektledare eftersom de kanske har ett annat 
förhållningssätt till kunskapsöverföring på grund av att de själva är i en 
kunskapsuppbyggnadsfas. Detta begränsar med största sannolikt generaliserbarheten till 
att gälla endast liknande projektmiljöer med produktutvecklingsprojekt inom den privata 
sektorn. Att den skulle gälla i sin helhet även för verksamheter inom stat, landsting och 
kommun är inte troligt. Det studien kan bidra med för dessa verksamheter är att det finns 
identifierade risker med att använda traditionell projektledningsmetodik eftersom den inte 
stödjer kunskapsöverföring mellan projekt samt att projektledarutbildningar generellt inte 
fokuserar på pedagogik och komplexa projektmiljöer. 

Författaren hoppas att resultaten i denna studie skall bidra till att aktualisera 
projektledarnas förutsättningar för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna kvalitativa fallstudie är mycket specifik när det gäller urval av projektledare, 
projektmiljö och projekttyp. Författarens tycker att det vore intressant att få ett bredare 
perspektiv på projektledarens förutsättningar för kunskapsöverföring mellan projekt.  

Ett annat forskningsområde som skulle vara intressant att fokusera på är 
genusperspektivet när det gäller projektledares olika förutsättningar att leda projekt. 
Författaren tycker det skulle vara intressant att undersöka om det finns skillnader mellan 
verksamheter där sammansättnigen är lika mellan könen jämfört med verksamheter där 
det råder kvinnlig- respektive manlig dominans. 

Följande förslag på fortsatt forskning redovisas nedan: 

 Genomföra en kvantitativ enkätstudie på projektledare inom olika privata-, 
statliga-, landstings- och kommunala verksamheter. Studien skall omfatta olika 
projekttyper kopplat till kunskapsöverföring, projektmetodik samt 
projektledarutbildning 

 Genomföra en kvalitativ studie med genusperspektiv kopplat till projektledarens 
förutsättningar att leda projekt där det råder kvinnlig respektive manlig dominans 
eller där sammansättningen är lika. Studien skall fokusera på framgångsfaktorer i 
de olika miljöerna. 
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Frågemall	till	Semistrukturerad	intervju	–	Projektledarns	
förutsättningar	vid	kunskapsöverföring	mellan	projekt	

Allmänna	uppgifter	
Antal år i som projektledare? 
Specifik projektledarutbildning? 
Specifik kunskaper i pedagogik? 

Kunskapsöverförning	
 
Vad innebär kunskapsöverföring mellan projekt för en projektledare? 
 
Vilka metoder är lämpade för kunskapsöverföring? 
 
Vad uppfattar Du som framgångsfaktorer när det gäller kunskapsöverföring? 
 
Vilka metoder används för att identifiera projektberoenden? 
 
Vilken stöd får projektledare av Projektkontoret i kunskapsöverföringen mellan projekt?
 
I vilka projektfaser sker kunskapsöverföring mellan projektens projektteam? 
 
Hur skulle Du vilja jobba med kunskapsöverföring mellan projekt? 
 
Vad är det som hindrar kunskapsöverföringen mellan projekt? 
 
Hur tror Du projektteamen uppfattar kunskapsöverföringen mellan projekt? 
 
Vilka metoder har Du uppfattat som mest framgångsrika vid kunskapsöverföring mellan 
projekt? 
 
Hur ser kunskapsöverföringen ut mellan projektledare? 
 
Vad tror Du det krävs för teoretisk utbildning för att lyckas med kunskapsöverföring? 
 
Hur vet organisationen att kunskapen av ett framgångsrikt projekt är omhändertaget? 
 
Vilka skillnader finns mellan kvinnligt och manligt ledarskap i kunskapsöverföring? 
 
Hur uppfattar Du kvinnligt ledarskap? 

 




