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Sammanfattning 

 

Olika forskningsinitiativ har belyst vikten av att lära både i och mellan projekt, 

vilket medför att hela organisationen gynnas av lärande erfarenheter i slutändan. 

Lärande i och mellan projekt är således en kritisk framgångsfaktor för lyckade 

projekt i framtiden. Denna uppsats har som ambition att undersöka kunskapspro-

cesser i och mellan kommunala projekt, med emfas på huruvida dessa processer 

skiljer sig mellan lyckade eller misslyckade projekt. M.h.a. en kvalitativ-deduktiv 

fallstudie, framkom det att det finns vissa skillnader på formaliseringen baserat på 

projektresultatet. Lyckade projekt har en större tendens att explicitgöras genom 

någon form av dokumentation, m.h.a. internaliserings- externaliserings- eller 

kombinationsprocesser.
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Abstract 

 

Various research initiatives have highlighted the importance of learning both in 

and between projects, which means that the entire organization will benefit from 

learning experiences ultimately. Learning in and between projects is therefore a 

critical success factor for successful projects in the future. This paper is aiming to 

examine knowledge conversion within and between municipal projects, with em-

phasis on whether these processes differ between successful or unsuccessful pro-

jects. With the methodology consisting of qualitative - deductive thematic analy-

sis, conducted as a case study, - with triangulation as a validation tool – the study 

revealed some differences in the formalization based on a project's result. The 

successful project is more likely to result in explicit, rather than tacit, knowledge. 

This knowledge dimension is achieved through internalization, externalization 

and combination-processes – whereas the unsuccessful project can consist of so-

cialization as well as internalization, as a result of differences in the externaliza-

tion of knowledge between projects. 

  

  



4 
 

1 Inledning 

 

 

1.1 Problemformulering 

Inom organisationsteori innebär kunskap att individer och organisationer genom 

erfarenheter utvecklar sin förmåga att lösa problem, och skapa en repertoar för 

utförandet av olika arbetsuppgifter. Alla organisationer är kunskapsorganisationer 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2010:239). Det finns en distinktion mellan 

organisationer och projektorganisationer, då organisationsformen projekt är defi-

nierad inom en angiven tidsram och därav temporär (Jansson & Ljung, 2004:28). 

Många verksamheter, både offentligt och privat, kan idag ses som projektoriente-

rade organisationer, där majoriteten av produkter eller tjänster produceras genom 

projekt, både för interna och externa ändamål (Turner & Keegan, 2000). För att 

organisationer skall uppleva en lyckad projektmiljö, har det blivit allt viktigare att 

lära i och mellan projekt för att undvika misslyckanden (Koskinen, 2012). Olika 

forskningsinitiativ har belyst vikten av att lära både i och mellan projekt, vilket 

medför att hela organisationen gynnas av lärande erfarenheter i slutändan (Torres 

& Gati, 2011). Lärande i och mellan projekt är således en kritisk framgångsfaktor 

för lyckade projekt i framtiden (Schindler & Eppler, 2003). En permanent organi-

sation innebär en högre grad av stabilitet och att individens uppfattning om hur 

organisationen fungerar, och hur organisationen ger respons på individens stimuli, 

ger ökade incitament för lärande. (Packendorff, 2003; Garvin, et al., 2008). 

Förutom avsaknad av stabilitet i temporära organisationer finns även andra 

problem beträffande lärande mellan projekt – tillhandahållen kunskap skiljer sig åt 

beroende på om ett projekt är lyckat eller ej. När ett projekt i något avseende 

misslyckas, är det vanligt att händelsen utvärderas. Det är således mindre vanligt 

att erfarenheter från lyckade projekt utvärderas – vilket medför att positiva egen-

skaper som genom projektet erfarits, inte förs vidare till moderorganisationen, och 

inte heller till nästa projekt (Packendorff, 2003).  

Enheten för studien är kommunal sektor, med motiveringen att författarens ti-

digare akademiska utbildning har inriktning på offentlig förvaltning. Därav finns 

ett särskilt intresse för kommunal sektor som undersökningsenhet. 

Som anförts ovan finns det en del problematik med lärande i och mellan pro-

jekt. Detta aktualiserar frågeställningen som är av relevans för denna vetenskap-

liga artikel – hur sker lärandet mellan projekt i kommunal sektor? För att besvara 

denna frågeställning vänder sig denna studie till hur kunskap överförs från indivi-

der till organisationer, och från projekt till projekt. Inom forskning med inriktning 

på organisatoriskt lärande och lärandeorganisationer, görs en distinktion mellan 

tyst och explicit kunskap. Den tysta kunskapen kan emellertid externaliseras och 

göras explicit, men för detta krävs något som kallas kunskapsprocesser (Nonaka 

& Takeuchi, 1995:224f). 

Utifrån denna problematisering av projekt som temporär organisation och lä-

rande som fenomen uppstår syftet med denna vetenskapliga artikel – att genom en 

fallstudie i kommunal verksamhet undersöka offentliga förvaltningars kunskaps-

processer. Denna tillsynes abstrakta frågeställning konkretiseras till särskilda om-
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ständigheter och inriktar sig på att, förutom kunskapsprocesser, undersöka 

huruvida dessa processer skiljer sig åt beroende på om ett projekt är lyckat eller 

ej. För att svara på denna frågeställning om kunskapsprocesser kommer teorier 

inom Knowledge Management användas. Knowledge Management-teorier inriktar 

sig på hur organisationer och företag handhar, förvaltar och överför kunskap inom 

organisationen (Berggren & Lindkvist, 2001, s. 240; Nonaka, 1991). 

Den typ av projektorganisation som är föremål för studium i denna vetenskap-

liga artikel är således offentlig sektor – mer specifikt kommunal verksamhet. Va-

let av studieobjekt framkom i samband med studium av projekt i offentlig sektor, 

där det av Jensen et al (2007) framgår att projektkulturen i offentlig sektor för-

visso är på framfart, men att denna framgång inte sker i samma takt som projekt-

ledningslärans utveckling. Därav är den offentliga sektorn mindre strukturerad 

beträffande projektklimatet och projektledning, då det saknas entydiga definition-

er på vad som är projekt inom offentlig sektor. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att utifrån kunskapsprocesser undersöka det organisatoriska lärandet från 

projekt inom kommunal förvaltning, samt om det finns skillnader i lärandet i kor-

relation med projektresultatet. 

 

1.3 Frågeställningar 

Syftet och problemformuleringen konkretiseras ned till tre frågeställningar: 

a) Hur ser kunskapsprocesser ut inom projektmiljön i kommunala organisat-

ioner? 

b) Hur används kunskapsprocesser i det organisatoriska lärandet, samt 

c) Skiljer sig kunskapsprocesser åt mellan lyckade och misslyckade pro-

jekt? 

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för studien är främst organisationer som är intresserade av lärande i 

och mellan projekt. Tanken är även att mottagaren är relativt insatt i projektmil-

jöer och forskning inom projekt och projektledning. Det tänkta kunskapsbidraget 

är att skapa medvetenhet om hur dynamiska kunskapsprocesser kan påverka ett 

projekts resultat, då tidigare erfarenheter från andra projekt kanaliseras. I sin tur 

medför denna aspekt att föremålet för studium blir lärande i projekt. Resultatet 

kan nyttjas genom att det delvis har som avsikt att skapa en förståelse för lärdo-

mar från både lyckade och misslyckade projekt. 

Utöver detta vill jag engagera andra projektdeltagare att nyttja lärandet mellan 

projekt, och de erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på, för att stärka kompe-

tensen inom både projektgrupper och projektorganisationer, för att undvika att 

samma problem upprepas flera gånger. 
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1.5 Kunskapsbidrag 

Det tänkta kunskapsbidraget är således att skapa en förståelse för kunskapsproces-

ser och om dessa skiljer sig åt mellan lyckade och misslyckade projekt. Om det 

uppkommer skillnader kommer dessa presenteras, vilket bidrar till en förståelse 

för denna typ av problematik. Avsikten är att tydliggöra vikten av en fungerande 

kunskapsprocess för att kunna dra lärdomar av projekt. Ambitionen är att skapa 

riktlinjer för vad som behövs för att uppnå lyckade projektresultat i framtiden. 

 

1.6 Avgränsningar 

Denna vetenskapliga artikel har inte som ambition att skapa nya strategiska mo-

deller inom ramen för Knowledge Management, utan snarare att genomföra en 

deduktiv studie m.h.a. redan existerande teorier, och utifrån dessa dra slutsatser 

baserat på den empiriska ansatsen. Därutöver kommer inte olika definitioner av 

kunskapsprocesser undersökas i högre grad. 
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2 Teori 

 

 

2.1 Projektmiljön i offentliga organisationer 

Christensen et al. (2005:14ff) framhäver tydliga skillnader mellan offentlig och 

privat sektor, främst beträffande verksamhetens mål. Där framgår det att den of-

fentliga sektorn lägger större vikt på demokrati, värderingar och rättssäkerhet, 

vilket medför att målet mellan privat och offentlig verksamhet skiljer sig avsevärt. 

Det läggs även större vikt på gemenskapen och på medborgarna, något som faller 

inom det demokratiska paradigmet. Offentlig verksamhet ställer hög krav på in-

syn, öppenhet, likabehandling och förutsägbarhet (ibid). Svensk lagstiftning ger 

bra förutsättningar för att t.ex. genom offentlighetsprincipen utöva kontroll över 

offentliga institutioner (Rothstein, 2010:174). 

Ett problem som enligt Jensen et al (2007) uppstår är det faktum att det råder 

brister i administrationen och hur projekt utvärderas och avrapporteras. Detta le-

der till att det ofta saknas enhetliga definitioner av vad som är projekt i den offent-

liga sfären. Det råder således en relativt ostrukturerad syn på projektarbetsformen 

inom offentlig sektor (Jensen et al., 2007:12). Trots detta faktum konstateras det 

att projekt som arbets- och organisationsform har blivit mycket vanlig inom of-

fentlig sektor, och projektfinansiering har blivit ett vanligare sätt för att finanisera 

sin verksamhet. Det som enligt Jensen et al (2007) skiljer sig mest beträffande 

synen på projekt inom offentlig sektor är att kunskapsutvecklingen om arbetsfor-

men inte har följt det ökade användandet av den. Detta ställer en annan typ av 

krav på projektägare, projektledare och andra som på något vis berörs av projektet 

(ibid). Denna aspekt leder sedermera till att det råder en ”projekttrötthet” inom 

den offentliga sektorn, där projektdeltagarna har dåliga erfarenheter av projekt – 

vilket medför att det råder ett högt misslyckandetal med projekt (Jensen et al, 

2007:18).  

De vanligaste typerna av projekt som förekommer inom den offentliga organi-

sationen är interna förändringsprojekt, försöksverksamheter, uppdragsprojekt och 

samverkansprojekt med utomstående organisationer (Jensen et al., 2007:9ff). 

 

2.2 Kunskap och lärande 

Enligt Säljö (2000:241) kommer kunskap och lärande till uttryck i argumentation 

och handling i sociala kontexter, som ett resultat av aktiva försök att se, förstå 

och hantera världen på ett visst sätt. När det talas om lärande och kunskap är det 

enligt Abrahamsson & Aarum Andersen (2010:240) viktigt att särskilja data, in-

formation och kunskap. Enligt dem kan data definieras som en uppgift, t.ex. ett 

namn i en bok eller en siffra.  Information beskrivs som kontextuellt betingat, där 

det är beroende av en samling data för att göra sig uttryckt. Kunskap är en utvär-

dering av data eller information i ett visst sammanhang. Därav är kunskap indivi-

dens förmåga att göra vissa bedömningar beroende på i vilken kontext det handlar 

om – information och data är inte kunskap i sig (jfr Nonaka & Takeuchi, 
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1995:58). Kunskap är således en kontextuell tolkning av den genom data ansam-

lade informationen (se fig. 1). 

 

 

 

 

Fig.  1  Sambandet mellan data, information och kunskap enligt Abrahamsson & 

Aarum Andersen (2010:240). 

Inom den traditionella epistemologin härstammar kunskap från separationen 

mellan subjektets uppfattning om objekt – människan är subjektet för analys och 

uppfattningen om det externa objektet (Nonaka & Takeuchi, 1995:60; Polanyi, 

1966:15f). Det finns två epistemologiska traditioner i den västerländska filosofin. 

Rationalismen menar att sann kunskap inte är en produkt av sinnesuppfattningar 

om erfarenheter, utan av tankeprocesser. Det innebär att man genom rational-

isering, med hjälp av axiomer, deducerar fram den absoluta sanningen (Nonaka & 

Takeuchi, 1995:21). 

Den andra traditionen bygger på empiriska uppfattningar, och innebär att det 

innan en sådan åskådning inte existerar någon tidigare kunskap. Denna tradition 

kallas induktion (Nonaka & Takeuchi, 1995:22). 

 

Intellektuellt kapital – individuell och social kunskap 

Vad som beskrivs som grundläggande för den lärande organisationen är främst det 

som kallas intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalets vikt kan kvantifieras 

genom en generell uppskattning i förhållande till ett företags marknadsvärde och 

bokfört värde, i förhållande till intellektuellt kapital (Pasher & Ronen, 2011:21).  

Denna kortfattade beskrivning av Pasher & Ronens (2011) perspektiv på intel-

lektuellt kapital kan ifrågasättas i dess relevans för denna uppsats, men används 

för att belysa dess vikt för en organisations tillväxt. Det intellektuella kapitalet är 

således en stor del av en verksamhets totala marknadsvärde, och därigenom av 

stor vikt för organisationer överlag. 

Brooking (1997:365f) delar upp det intellektuella kapitalet i två kategorier – 

humankapital och strukturkapital. Humankapitalet förklaras som sådant kapital 

medarbetare tar med sig då de lämnar arbetsplatsen, och strukturkapital är sådant 

som finns kvar även efter individen lämnar arbetsplatsen, d.v.s. sådant som är 

kvar i organisationen. Därigenom gör Berggren & Lindkvist (2001:231) en di-

stinktion mellan dessa typer av intellektuellt kapital – individuell kunskap och 

social kunskap. Individuell kunskap är – i enlighet med humankapitalet – sådant 

som individen besitter. Den sociala kunskapen är en del av strukturer och aktivite-

ter som utgör en organisatorisk kontext, d.v.s. en typ av kunskap som är specifik 

för ett visst sammanhang. 

 

Data Information Kunskap 

Individens engagemang 
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Tyst kunskap – subjektivt 

Kunskap har enligt Nonaka & Takeuchi (1995:59) två olika dimensioner – en on-

tologisk och en epistemologisk. Den inom organisationer skapade kunskapen är i 

enlighet med den ontologiska dimensionen, vilket innebär att kunskapen strikt 

skapas av individer. Organisatorisk kunskapsskapande är således en process som 

organisatoriskt förstärker den individuellt skapade kunskapen, och utnyttjar denna 

kunskap till att skapa ett kunskapsnätverk inom verksamheten. Denna process 

påbörjas i samband med den organisatoriska gemenskapens interaktion, både 

intra- och interorganisatoriskt (Nonaka & Takeuchi, 1995:59). 

I den epistemologiska dimensionen skapas en distinktion mellan tyst och expli-

cit kunskap. Tyst kunskap är personlig och kontextuell, och är därmed svår att 

översätta och formalisera, och därigenom även svår att kommunicera: /…/ we can 

know more than we can tell (Polanyi, 1966:4). Den tysta kunskapen är således 

kunskap som inte har – eller kan – explicitgöras. Tyst kunskap är därvidlag per-

sonberoende, vilket innebär att den inte kan formaliseras utan människors med-

verkan (MackKenzie, 1998:215ff). 

Polanyi (1966) menar att det finns en funktionell relation mellan två termer av 

tyst kunskap. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan dessa två termer, där den 

första beskrivs som vår kunskap om ett visst objekt, och den andra är vår medve-

tenhet om vad denna kunskap resulterar i. Det innebär att den första aspekten är 

beroende av vår kunskap om den andra aspekten. För att formalisera denna tillsy-

nes abstrakta utgångspunkt, menar Polanyi (1966:9f) att vi får kännedom om den 

första termen enbart genom vår medvetenhet om vad dess följd är, d.v.s. den 

andra termen av tyst kunskap. Vidare benämns dessa två aspekter av tyst kunskap 

som (1) en funktion och (2) ett fenomen (Polanyi, 1966:11). 

Tyst kunskap representerar således internaliserad kunskap en individ inte nöd-

vändigtvis är medveten om, t.ex. hur vissa arbetsuppgifter genomförs (Manuel, 

2016). Denna kunskapstyp internaliseras, d.v.s. fångas upp, och kan förklaras som 

kunskap beroende av kontext. 

 

Explicit kunskap – objektivt 

Explicit – eller kodifierad – kunskap karaktäriseras av att den är överförbar i for-

maliserad, systematisk kommunikation. Den kan således översättas i olika typer 

av språk (Nonaka & Takeuchi, 1995:59f). Explicit kunskap kan därav lagras, ko-

pieras och överföras genom skrivna dokument eller datafiler, utan mänsklig med-

verkan (Berggren & Lindkvist, 2001:228f). En sammanfattning av tyst- och expli-

cit kunskap återfinnes i tabell 1. 
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Tabell 1 Två olika typer av kunskapsskapande (Nonaka & Takeuchi, 1995:61). 

Tyst kunskap 

(Subjektiv) 

Explicit kunskap 

(Objektiv) 

Kunskap utifrån erfarenhet 

(kropp) 

Kunskap utifrån rationalitet 

(sinne) 

Simultankunskap 

(här och nu) 

Sekventiell kunskap 

(där och då) 

Analog kunskap 

(uttryckt och praktiserad) 

Digital kunskap 

(teoretisk)  

 

2.3 Knowledge Management och kunskapsprocesser 

Processen att fånga, utveckla, dela och använda organisationsinformation kallas 

Knowledge Management, eller kunskapshantering. Knowledge Management 

(härom KM) blev vanligt inom internationella affärspublikationer på 1990-talet 

(Ivers et al., 1997). KM definieras som användandet av ett multidisciplinärt tillvä-

gagångssätt för att uppnå bästa möjliga resultat, genom att använda den bästa till-

gängliga kunskap en organisation tillhandahåller (Schroth, 2015). KM och kun-

skapsprocesser är viktigt för organisationers utveckling, och inte minst projektor-

ganisationer, då kunskap skapas, implementeras och integreras genom hela orga-

nisationen (Manuel, 2016). 

Det finns en rad författare som bidragit till formaliseringen av KM och kun-

skapsprocesser i organisationer, där de främsta är Ikujiro Nonaka och Hirotaka 

Takeuchi (1995). Synen på KM varierar beroende på författare och disciplin, men 

inkluderar vanligtvis en av tre olika perspektiv: teknikperspektivet, organisations-

perspektivet och det ekologiska perspektivet. 

 Teknikperspektivet – med fokus på tekniker för att förbättra kunskaps-

skapande och delning av kunskap. 

 Organisationsperspektivet – med fokus på hur organisationer kan ut-

formas för att underlätta kunskapsprocesser. 

 Det Ekologiska perspektivet – ett perspektiv med fokus på interaktionen 

mellan människor, identiteter, kunskap och miljöfaktorer som påverkar 

kunskapsprocesser. likt ett naturens ekosystem (Serenko et al., 2010, jfr 

Manuel, 2016). 

 

Socialisering: från tyst till tyst 

Nonaka & Takeuchi (1995:62f) beskriver socialiseringsaspekten i kunskapspro-

cessen som överföring av tyst kunskap till tyst kunskap. Socialiseringen är en pro-
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cess där erfarenheter delas och därav skapar tyst kunskap, såsom delade mentala 

modeller och tekniska färdigheter. En individ kan tillhandahålla tyst kunskap di-

rekt från andra utan att använda sig utav det kommunicerade språket (ibid). En 

lärling lär sig inte en hantverkares färdigheter genom kommunikation, utan främst 

genom observation, imitation, och praktiskt utövande. Det som är viktigast för att 

ackumulera tyst kunskap är enligt Nonaka & Takeuchi (1995:63) erfarenhet. 

 

Externalisering: från tyst till explicit 

Med externalisering avses hur kunskapen omvandlas från tyst kunskap till explicit 

kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995:64). Nyckeln för att denna process skall vara 

framgångsrik är att den tysta kunskapen artikuleras till explicita koncept (ibid). 

Däri finns en grundläggande kunskapsskapande process, där tyst kunskap blir 

explicitgjord – i form av metaforer, analogier, koncept, hypoteser, eller modeller. 

Externaliseringsaspekten av kunskapsprocessen ses vanligen som en process 

där ett koncept kommer igång med hjälp av dialoger eller kollektiv reflektion 

(ibid). En vanlig metod för att skapa en sådan process är att kombinera deduktion 

med induktion – där den deduktiva aspekten utgår ifrån en på förhand konstruerad 

teori, som sedan härleds till empiriska erfarenheter med hjälp av induktion. Däri-

genom testas den deduktiva teorin – konceptet – i praktiken. 

 

Kombination: från explicit till explicit 

Kombinationsaspekten beskrivs i kunskapsprocessen som att systematisera kon-

cept in i system. Häri kombineras olika explicita kunskaper med varandra. Det 

sker ett utbyte och kunskap kombineras mellan individerna, genom dokument, 

möten, telefonsamtal, eller kommunikation via datanätverk (Nonaka & Takeuchi, 

1995:67). Kombinationsprocessen är kunskapsskapande då den innebär att kun-

skap kombineras med annan kunskap, genom att ny kunskap tillförs, sorteras och 

kategoriseras. Därigenom uppstår det ur den explicita kunskapen ny, explicit kun-

skap (ibid). 

 

Internalisering: från explicit till tyst 

Internalisering är den process då explicit kunskap internaliseras, d.v.s. fångas upp, 

och omvandlas till tyst kunskap. Nonaka & Takeuchi (1995:69) beskriver denna 

process med analogin ”learning by doing”. Processen är slutskedet av de övriga 

kunskapsprocesserna: socialisering, internalisering och kombination. Detta skede 

innebär att kunskapen har internaliserats in i individens tysta kunskap i form av 

delade föreställningar om modeller eller tekniskt kunnande. Därigenom blir de 

värdefulla tillgångar. För att denna process skall aktualiseras hjälper det om kun-

skapen är verbaliserad eller uttryckt i diagram eller dokument, i manualer eller 
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genom verbala berättelser. Därefter kan kunskapen rutineras – genom att indivi-

den internaliserar vad denne lärt sig (ibid). 

 

Kunskapsspiralen och SECI-modellen 

Kunskapsprocessen sammanfattas av Nonaka & Takeuchi (1995:70ff) till en mo-

dell, kallad kunskapsspiralen. Socialiseringsprocessen inleds med att det byggs en 

arena för interaktion, där individer kan dela erfarenheter med varandra. Därefter 

kommer externaliseringsprocessen, vilken börjar genom meningsfull dialog eller 

kollektiv reflektion, där det är viktigt att rätt analogi eller metafor artikuleras för 

att beskriva ett fenomen. Det är essentiellt då det annars är svårt att kommunicera 

tyst kunskap. För att kombinationsprocessen skall vara framgångsrik krävs det att 

den nya och den gamla explicita kunskapen systematiseras och formalisera. Däri-

genom förs denna kombination av kunskap över till organisationen. Internali-

seringsprocessen utlöses med hjälp av ”learning by doing”, eller lärande av erfa-

renheter. Kunskapsspiralen, eller SECI-modellen, redovisas i fig. 3. 

 

Fig.  2  SECI-modellen och kunskapsspiralen i kombination. 
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3 Metod 

 

 

3.1 Kvalitativ deduktiv metod 

Med hjälp av deduktion kan vi dra giltiga, logiska slutsatser, förutsatt att slutsat-

sen är logiskt sammanhängande (Thurén, 2013:28). Deduktion används sedvanli-

gen med avsikt att gå från det generella till det specifika – m.a.o. från teori till det 

praktiskt specifika. Utgångspunkten för slutsatser genom deduktion är således att 

det finns en teoretisk bakgrund (Trost, 2014:37). Deduktion kännetecknas således 

av att slutsatser dras utifrån enskilda händelser, med hjälp av befintliga teorier och 

principer. Det medför att användandet av denna metod och dess resultat styrs av 

den valda teorin (Patel & Davidson, 2011:24ff). 

Det kvalitativa arbetssättet lägger inte lika stor vikt vid kvantifierbara fakta, 

såsom kön eller ålder, utan tar sikte på att analysera relationer mellan variabler 

och människor (Trost, 2014:27). Den kvalitativa studien lämpar sig då forskaren 

vill förstå varför vissa fenomen föreligger, eller då man vill särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster (Trost, 2014:31f). 

 

3.2 Urval 

Urvalsramen för undersökningen är inte specificerad, då det är vanligare inom 

kvantitativa undersökningar (Denscombe, 2012:40). Det urval som skett i denna 

undersökning karaktäriseras tillvisso av ett snöbollsurval. I detta fall med inne-

börden att författaren har kontaktat en representant inom Säffle kommun, vilken 

sedermera hänvisat till möjliga respondenter inom kommunala verksamheter. För-

fattaren har således kontaktat potentiella respondenter utifrån ett kluster av olika 

yrkesbeskrivningar, som av besöket hos kommunchefen uppdagats, och därefter 

har de respondenter som varit tillgängliga valts. Detta urval resulterade i att tre 

personer intervjuades – samtliga med erfarenhet som projektledare, och därutöver 

som projektbeställare och projektdeltagare i arbetsgrupp. Urvalet har även skett i 

enlighet med relevans för den undersökning som genomförs.  

Därigenom har urvalet begränsats, som ovan anförts, till tre kommunala verk-

samheter – näringslivsenheten, ett kommunalt fastighetsbolag (SÄBO), samt kva-

litetsutvecklare på kommunledningskontoret. 

 

3.3 Genomförande 

Intervjuförfarandet är av semistrukturerad art. Det innebär att det på förhand finns 

en strukturerad intervjuguide, med ämnesområden som skall tas upp, men att ord-

ningsföljden av dessa är flexibla (Denscombe, 2012:234f). Intervjuerna genom-

fördes mellan 5:e och 8:e april, och samtliga intervjuer skedde på respondentens 

arbetsplats. 
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Datainsamling 

Intervjuförfarandet beskrivs vanligen utifrån två kategorier – informantintervju 

och respondentintervju. Informantintervju innebär att intervjupersonen står utan-

för den företeelse som är föremål för undersökning. Respondentintervju innebär 

att vederbörande är delaktig i det fenomen eller den företeelse som studeras 

(Holme & Solvang, 2008:104). Denna forskningstext använder sig utav det se-

nare, med motiveringen att det är projektledaren själv som undersöks, och därav 

är det lättare att få en representativ förståelse för hur projektledaren upplever lä-

rande i projektorganisationen. 

 

Upprättande av intervjuguide – etiska perspektiv 

Efter ansamling av teoretisk bas konstruerades en intervjuguide med utgångspunkt 

i den teoretiska ansatsen. Intervjuguiden representerar således en vetenskapsteore-

tisk förankring i den teori som behandlats.  

Det uppstod viss problematik med att undvika känsliga frågor och framförallt 

ledande frågor. Initialt byggde frågorna på en premiss att respondenten faktiskt 

har erfarenheter av kunskapsprocesser och lärande mellan projekt, något som se-

dermera negligerades då frågorna blev ledande. Därefter konstruerades intervju-

guiden i ett generellt förfarande, med syfte att undersöka huruvida dessa kun-

skapsprocesser existerar eller ej. Intervjufrågorna inriktar sig således på erfaren-

heter av lärande i och mellan projekt, där respondenten leder intervjun i ett semi-

strukturerat förfarande (se bilaga). 

 

Intervjumiljö 

Den valda miljön för intervjuerna är på respondenternas arbetsplatser, där de kän-

ner sig bekväma i sin givna roll och därigenom de utför sina operationer. Den 

valda intervjumiljön är delvis av bekvämlighet för respondenterna, och delvis för 

att upprätthålla ett dekorum, där de äntrar den roll som för intervjun är av intresse 

(Goffman, 1959:98). Därav är det i intervjuförfarandet fokus på en liknande miljö 

för samtliga respondenter – vederbörandes arbetsplats. 

 

Transkribering  

Intervjuförfarandet spelades in med elektroniskt hjälpmedel. Därefter transkribe-

rades materialet från tal till skrift. Enligt Denscombe (2012:260) måste utskrifts-

processen betraktas som en väsentlig del av intervjumetoden. Även om denna 

process kan uppfattas som mödosam och tidskrävande, är den en viktig del i att 

nyansera data som blir mycket enklare att analysera än ljudupptagningar i dess 

ursprungliga form (ibid). 
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3.4 Tematisk analys 

När materialet har transkriberats från ljud till text inkommer nästa steg – tolk-

ningsprocessen – att kodifiera, kategorisera, identifiera teman och samband bland 

koder och kategorier, samt att utveckla begrepp och komma fram till vissa gene-

rella uttalanden (Denscombe, 2012:373f). Denna tolkningsprocess benämns tema-

tisk analys, och innebär att forskare analyserar data med hjälp av teman (Hayes, 

2000:172). 

Tolkningsprocessen inbegriper således fyra olika uppgifter. Inledningsvis kodi-

fieras det transkriberade materialet med etiketter eller märkningar i form av namn, 

initialer eller siffror. Dessa märkningar är systematiska för att sedermera kunna 

länkas till data som hänför sig till analysen (Denscombe, 2012:373). Därefter ka-

tegoriseras dessa koder baserat på dess karaktär och innehåll. Kategorierna funge-

rar således som huvudrubriker, vilka innehåller relevanta datakompontenter. Där-

efter identifieras teman och samband mellan koder och kategorier, där forskaren 

gör en koppling mellan dessa. Det sista steget i analysprocessen är att utveckla 

begrepp och komma fram till vissa generella uttalanden. I processens slutskede 

härleds slutsatser utifrån det material som har behandlats, häri med hjälp av en 

kvalitativ, deduktiv metod. 

 

3.5 Fallstudie 

Fallstudier utmärks av dess inriktning på en, eller ett fåtal, undersökningsenheter. 

Målsättningen med fallstudier är att belysa det generella genom att undersöka det 

enskilda (Denscombe, 2012:59f). Fallstudien möjliggör ett användande av flera 

olika typer av metoder och verktyg för att besvara forskningsfrågan. Metoden är 

användbar i detta arbete p.g.a. de facto som möjliggör en djupare studie av ett 

komplext fenomen. Enheterna i fallstudien har således valts med utgångspunkt i 

dess kännetecken, med syfte att skapa en representativ bild av olika typer av 

kommunal verksamhet. Metoden kan således användas för att både pröva såväl 

som bygga teorier. I detta fall prövas teorier, däri valet av undersökningsenhet har 

påverkats av teorivalet – organisationsteori. Därutöver är forskningsenheten för 

detta arbete ett intresse i sig självt. Enheten för fallstudien i detta arbete är Säffle 

kommun. 

Det finns dock – trots alla dessa lovord – vissa problem med fallstudier. Den 

största frågan tordes vara huruvida det går att generalisera utifrån en fallstudie 

eller ej. Det finns uppsåt för ett sådant påstående, och det kan besvaras med att 

varje fall förvisso är unikt, men fallstudien medför även ett exempel på något som 

ingår i en större kategori (Denscombe, 2012:68). 

 

Triangulering 

Triangulering innebär att fenomen och företeelser betraktas utifrån mer än ett per-

spektiv. Triangulering möjliggör användandet av flera metoder, olika datakällor 

eller olika forskare i samma studie. Syftet med triangulering är att forskaren skall 

kunna undersöka ett fenomen mångfacetterat. 
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Triangulering har olika användningsområden, och därigenom benämningar för 

dessa. I denna forskningstext används datatriangulering – mer specifikt informant-

triangulering. Med hjälp av informanttriangulering jämförs data från olika infor-

manter, eller respondenter. Föremålet för fallstudien har varit Säffle kommun, där 

informanter från olika kommunala bolag och förvaltningar har varit föremål för 

intervju. Syftet med trianguleringsaspekten är således att få en mångfacetterad 

bild av lärandet i och mellan projekt i kommunal sektor, med hjälp av olika typer 

av kommunal verksamhet. Informanttrianguleringen aktualiserar således ett bre-

dare spektra av information, vilket medför en mer varierad representation av data. 

Metoden har även använts i konstruktionen av intervjufrågorna, då det i slutskedet 

av varje intervju har förekommit vissa stödfrågor. Stödfrågorna har använts för att 

ringa in och säkra de svar som respondenten avgett, utifrån tidigare besvarade 

frågor (jfr Trost, 2010:35). 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Informanttriangluering är ett bra hjälpmedel för att i forskningssyfte uppnå en 

högre validitet. Validitet innebär att studien undersökt det som undersökas skall 

(Thurén, 2013:26; Denscombe, 2012:301). De projekt som bedrivs inom och mel-

lan de kommunala verksamheterna är förvisso av olika slag, men de svarar inför 

en och samma moderorganisation, med medborgarnas intresse i första hand. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument 

är konsekvent om det skulle upprepas vid ett flertal tillfällen. M.a.o. avses häri att 

samma resultat skall kunna uppnås vid ytterligare undersökningstillfällen. Det är 

dock svårt att uppnå konstans vid kvalitativa studier, då det är företeelser eller 

avvikelser som undersöks. För att uppnå reliabilitet i denna studie har det varit 

mycket fokus på den semistrukturerade intervjun och intervjumiljön för samtliga 

respondenter – de variabler som kan vara konstanta. 
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4 Empirisk ansats 

 

 

4.1 Inledning 

Häri behandlas den tematiska analysen, med de kategorier som uppdagats utifrån 

den tidigare konstruerade intervjuguiden, samt de samband som uppkommit vid 

transkribering av intervjumaterialet. De teman som identifierats representerar så-

ledes de svar som respondenterna givit i samband med intervjuförfarandet. 

Det empiriska materialet presenteras i en tabell, där vissa nyckelord har identifi-

erats utifrån de givna svaren. Dessa nyckelord har därefter föranlett de olika te-

man som tas upp, och har identifierats som följande: 

 

 Kunskapsprocesser inom kommunala projekt 

 Organisatoriskt lärande i lyckade projekt 

 Organisatoriskt lärande i misslyckade projekt 

 Resultatanvändning i lyckade projekt 

 Resultatanvändning i misslyckade projekt 

 Skillnader på kunskapsprocesser mellan lyckade och misslyckade projekt 

 

 

4.2 Resultat och nyckelord 

 

R= Respondent (1-3) Nyckelord 

Intervjuaren: Kan du beskriva ett projekt  

som du anser lyckat? 

 

  

R1: För mig är det när det efter projektets slut är institution-

aliserat, när det blir en verklighet i vardagen och projektet 

inte dör när projekttiden är över. 

Lyckade projekt, orga-

nisatorisk, internali-

sering, uppföljning, 

förändringsprojekt 

/.../ vi själva ska äga processen och ha en förståelse för vad vi 

vill ha ut. /…/ äger inte [annars] själva instrumentet. 

 

  

Intervjuaren: På vilket sätt upplevde du om erfarenheter från 

projektet togs tillvara på? 
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R2: Vi har bokslut - vi lär oss /…/  hur vi startar upp pro-

jekten /…/ vi har en form av dokumentation efteråt. 

Internalisering, doku-

mentation, externali-

sering,  

  

R1: Jag försöker /…/ hela tiden ha med mig projektorganisat-

ionen och även samtala med slutanvändarna om hur man 

uppfattar projektet. 

Socialisation, Organisa-

toriskt lärande 

    

R3: Vi ansvarade för att stärka vårt näringsliv, skapa nya 

möjligheter, anställa nya människor. Lärcenter utbildade den 

personal vi behövde för våra företag och AME gjorde valide-

ring och kartläggning av personalen, och så jobbar vi efter 

projektet också. 

Explicit till tyst, interna-

lisering, samverkanspro-

jekt, lyckat projekt 

  

Intervjuaren: Har du någon uppfattning om att erfarenheter 

togs till vara på om projektet var mindre lyckat? 

 

  

R2: /.../ ställa krav på [att] verksamheterna gör ett funktions-

samband, göra en beskrivning vad de vill med projekten. Var 

och en måste vara tydlig i sin rollfördelning. Ta den tiden i 

planeringsskedet. 

Lärdomar, misslyckade 

projekt, tyst-tyst 

  

R3: Ge de som är med i projektet tid till att faktiskt ta reda på 

kunskap, göra utredningar när man kommer hem. Det gjor-

des inte där, så vi har lärt oss mycket från det. 

Lärdomar, misslyckat 

projekt, tyst kunskap, 

internaliserad, sociali-

sering  

  

Intervjuaren: Kan du reflektera om eventuell uppföljning vid 

projekt? 

 

  

R2: Vi måste ju avrapportera /…/ löpande. Avvikelserappor-

tering /…/ har vi varje månad /…/ ekonomisk och en verk-

samhetsgenomgång. 

Kombination, internali-

serade processer 

  

R1: Beslutsstödet kräver utbildningsinsatser, då har vi utvär-

derat insatserna /…/ kontinuerligt hur slutanvändarna uppfat-

tar produkten [genom det] vanliga samtalet. 

Socialisation, externali-

sering 

  

Intervjuaren: Upplever du att ni har några rutiner eller mo-

deller för hur slutförda eller avbrutna projekt rapporteras? 

 

  

R2: Vi har projektrapporter. Sedan har vi rutiner för reflekt-

ion mellan projektdeltagarna, dels fortlöpande genom i pro-

jektet. Hur vi kan stödja och hur vi själva stödjs av andra 

projekt. 

Kombination, kun-

skapsöverföring till 

organisationen, sociali-

sation 
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R1: /.../ protokollförs och återrapporternas till projektägaren. 

Projektägaren sitter med i kommunchefens ledningsgrupp, så 

det återrapporteras där. Rutiner utöver det /…/ inte utvecklat 

i större omfattning /.../ projektrapporter i olika omfattning - 

kan vara ett arkivpapper till /.../ lång roman /…/ detta projekt 

så kommer vi skriva /.../ projektavslutning. /.../ Sedan har vi 

den interna styrgruppen som representerar de olika förvalt-

ningarna - rapporteras muntligen, sen tar de ner på text. 

Externalisering, kun-

skaper moderorganisat-

ionen, dialoger, kombi-

nation, protokoll till 

rapport 

R3: EU-projekt /…/ är /…/ regelstyrt. Det är lägesrapporter 

en gång i kvartalet, det är indikatorer och /…/ måluppfyllel-

ser. /…/ det har vi otroligt bra rutiner för. /…/ jag  redovisar 

för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kunskapsöverföring, 

moderorganisation, ex-

plicit kunskap 

  

Intervjuaren: Kan du beskriva om du upplever att det sker 

några reflektioner mellan projektdeltagarna då projektet är 

avslutat? 

 

  

R2: /…/ rutiner för reflektion mellan projektdeltagarna, dels 

fortlöpande genom i projektet. Hur vi kan stödja och hur vi 

själva stödjs av andra projekt. 

Kombination, kun-

skapsöverföring till 

organisationen, artikule-

ring, socialisation 

  

R1: Det [projekt] jag leder nu har vi en hög delaktighet. Jag 

informerar om de olika stegen vi går, jag har verksamhets-

planer och dialoger om hur det ser ut och vart vi ska vidare. 

Kommunikation, kom-

binat-

ion/socialisation/externa

lisering 

  

Intervjuaren: På vilket sätt anser du att ni använder projekt-

resultatet och resultatet av slututvärderingen? 

 

  

R2: /.../ lämnas in som rapport. Parteringavstämning /.../  hur 

vi tycker vi jobbar i projektet och i omgivningen /.../ ekono-

miska [och] verksamhetsmässiga - vi förvaltar resultatet och 

då har vi uppföljning med något som kallas kuggen, där vi 

gör uppföljning varje år. Sedan en annan nivå som heter hju-

let /.../ där möter vi politiken /…/ - kallas resan. 

Kombination, internali-

sering, externalisering, 

socialisering, överför till 

organisationen 

  

R3: /.../ aktiveter och modeller som vi har testat i projektet 

och som fungerar, de försöker vi lägga in i ordinarie verk-

samhet. De som inte fungerar /.../ får man ju bara konstatera 

att /.../ fungerade /.../ inte. 

Kunskapsöverföring till 

projektorganisationen, 

explicitgöras (tyst och 

explicit till explicit). 

  

Intervjuaren: Hur kommunicerar ni ett projekts resultat?  

  

R1: Varannan månad /…/ intern styrgrupp, där informerar 

jag fortlöpande om vart vi är i projektet, /…/ kvalitativt och 

Explicitgör kunskap, 

tyst-explicit, explicit-
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ekonomiskt. Vid varje utbildningstillfälle /.../ pratar vi med 

de som har gått utbildningen och frågar hur de jobbar i ut-

vecklingssystemet och /.../ personalsystemet - både dialog-

form [genom] det dagliga mötet i vardagen /.../ [även] forma-

liserat. 

explicit, socialisation, 

internalisering, ingen 

skillnad i rapportering, 

lyckat eller misslyckat 

Antingen så har du ett lyckat eller icke lyckat projekt. Jag 

som projektledare har som ansvar att redovisa verkligheten - 

varför blir det bra och varför blir det dåligt? om /.../ dåligt, 

hur gör vi för det ska bli bättre? 

 

Beslutsstödssystemet /…/ nu ska den se lika ut /.../ det ställer 

organisationen på kant, då man är van att göra som man all-

tid gjort /.../ lägger vikt på att involvera. 

 

  

R3: Alla projekt består av en styrgrupp. Kommunalråd och 

kommunchefer för de kommuner som ingår i det regionala 

projektet /.../ en arbetsgrupp, det är vi som är projektägare 

och delprojektledare /.../ en referensgrupp som består av de 

företagen vi ska jobba med. Referensgruppen träffas 2 

gånger per år, styrgruppen 2 gånger per år, arbetsgruppen 4 

gånger per år. Vi har en kommunikationsplan men sen kan 

man alltid bli bättre på kommunikation. 

Socialisation, social 

kunskap, individuell 

kunskap, externali-

sering, kombination, 

kommunikation med 

moderorganisation, kun-

skapsöverföring, till 

organisation 

  

Intervjuaren: Kan du reflektera över lärdomar från projekt 

överlag? 

 

  

R1: /.../ dessa projekt som jag gör är ju inte likt annat, mer än 

att vi lever i en projektorganisation. Vi utvärderar projektor-

ganisationen och försöker ta lärdomar inför nästa projektor-

ganisation, men det är inget jag varit med om och diskuterat.  

Ta tillvara på kunskap, 

överför till organisation, 

inför nästa projektorga-

nisation, externalisering, 

socialisation 

  

R3: Vi redovisar ju projektet och där skriver vi allting, men 

det lägger vi ju på något bra ställe /…/ en del med EU-

projekt är ju att man ska redovisa projekt. Vi har slutkonfe-

renser /.../ men ingen som kommer och lyssnar på de erfa-

renheterna egentligen. Vi har inget bra system för det. Det är 

just för att vi är dåliga på det som vi anställer folk [i projekt] 

som redan finns i organisationen, så att det ska finnas kvar 

hos oss. 

Kombination, internali-

sering (explicitgörs, 

men blir tyst). Kunskap 

till projektorganisation-

en, rapporteras för mo-

derorganisationen, 
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5 Analys – kunskap och lärande i kommunala projekt 

 

 

5.1 Kunskapsprocesser inom kommunala projekt 

En vanlig typ av kunskapsprocess inom de kommunala projekten, och som i nå-

gon form förekommit i beskrivningen av de olika projekten som presenterats, är 

transformeringen från explicit kunskap till explicit kunskap – kombination. Ett 

projekts uppstart föranleds av dokumentation och utredningar. När ett projekt av-

slutats presenteras resultatet i exempelvis ett bokslut. Det innebär att en redan 

formaliserad typ av kunskap formaliseras igen, med en annan typ av systematise-

ring, där resultatet av projektet presenteras: 

Vi har ju bokslut - vi lär oss lika, alltså hur vi startar upp projekten /…/ 

vi har en form av dokumentation efteråt. (R2) 

Denna typ av kunskapsprocess är vanlig i den kommunala sektorn, då resultatet av 

projektet skall presenteras och dokumenteras. Därutöver förekommer kontinuerlig 

uppföljning, med olika grad rutin. 

Vi måste ju avrapportera /…/ löpande. Avvikelserapportering /…/ har vi 

varje månad /…/ ekonomisk och en verksamhetsgenomgång.(R2) 

Avvikelserapporteringen är således en kombination av kunskapsprocessen ex-

plicit till explicit, eftersom den uttalade kunskapen omformateras till rapporter. 

Detta sker dock genom institutionaliserade processer, eftersom det sedermera 

finns rutiner för detta förfarande. Avvikelserapporteringen, och uppföljning över-

lag, har således utvecklats utifrån en institutionaliseringsprocess, där den explicita 

kunskapen om uppföljningsförfarandet sedermera är en del i projektorganisation-

en, d.v.s. omvandlad till tyst kunskap. 

En annan typ av kunskapsprocess som förekommer är den som innebär att kun-

skapen vidarebefordras med hjälp av artikulering.  

/…/ och återrapporternas till projektägaren. Om inte projektägaren är 

med på möten så återrapporrteras det till projektägaren senare. Projekt-

ägaren sitter med i kommunchefens ledningsgrupp, så det återrapporte-

ras även där. (R1) 

Huruvida detta handlar om tyst eller explicit kunskap är relativt svårt att fast-

ställa. Den tysta kunskapen kan såtillvida uttryckas, men i detta fall är det en pro-

cess däri explicitgjord kunskap kommuniceras. Därav är det explicit kunskap, en 

kunskap som kan kodifieras och formaliseras, som är en del av processen. Denna 

kunskapsprocess sker således genom en kombination, där explicit kunskap kom-

municeras, men förblir explicit i samband med överförandet. Kunskapsprocessen 

aktualiserar således en medvetenhet inom både projektorganisationen och den 

permanenta moderorganisationen. 

/…/ jag  redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.(R3) 

Återkoppling och externalisering gentemot moderorganisationen förekommer 

således inom samtliga undersökta kommunala verksamheter. Det innebär att kun-

skaper och erfarenheter från projekt explicitgörs och ackumuleras av den perma-
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nenta organisationen. Projektresultatet kodifieras således, och därigenom formali-

seras, via systematiska processer. 

Vidare finns en ambition till att skapa externaliseringsprocesser beträffande ett 

projekts resultat. Det innebär att den kunskap som genom projektet tillhandahål-

les, externaliseras till formaliserade dokument, i form av slutrapporter. I dessa 

slutrapporter finns avsett utrymme för lärdomar och erfarenheter från det aktuella 

projektet. Denna information explicitgörs, där projektets resultat externaliseras, 

och även kombineras, till explicita, formaliserade kodifieringar. 

/…/ frågar hur de jobbar i utvecklingssystemet och /.../ personalsystemet 

- både dialogform [genom] det dagliga mötet i vardagen, eller att jag blir 

uppringd för att man ska komma vidare med det egna användandet /.../ 

det sker [även] formaliserat genom protokoll. (R1) 

 

5.2 Organisatoriskt lärande i lyckade projekt 

Det organisatoriska lärandet i dem undersöka kommunala verksamheterna lägger 

främst fokus på institutionalisering, d.v.s. från explicit kunskap till tyst kunskap. 

För mig är det när det [lyckade projektet] efter projektets slut är institut-

ionaliserat, när det blir en verklighet i vardagen och projektet inte dör 

när projekttiden är över. (R1) 

Tanken med de kommunala projekten är således att projektresultatet skall in-

ternaliseras, även in i moderorganisationen, och bli en del av vardagen. Därutöver 

utvecklas inte enbart moderorganisationen, utan även projektorganisationen. Kun-

skaper och lärdomar från projekt används även för att utveckla projektorganisat-

ionen inför nästa projekt. 

Jag försöker /…/ hela tiden ha med mig projektorganisationen och även 

samtala med slutanvändarna om hur man uppfattar projektet. (R1) 

Vidare framgår att projektets karaktär som instrument skall ägas och förvaltas 

av kommunen, och inte av de konsulter som har varit med och utvecklat instru-

mentet. Det förekommer även en socialisationsprocess, här mellan projektledaren 

och slutanvändarna. Det förs således en dialog, där den kunskap som vederbö-

rande besitter förs vidare till målgruppen slutanvändare. 

/.../ vi själva ska äga processen och ha en förståelse för vad vi vill ha ut. 

En äger inte [annars] själva instrumentet.(R1) 

Instrumentet, d.v.s. projektresultatet, har således som ambition att internali-

seras in i organisationen. Som ovan anfört finns även en ambition för att med 

hjälp av tidigare projekt utveckla nästkommande projektorganisation, och därige-

nom används lärdomar från tidigare projekt inför nästkommande projekt. 

Lärcenter utbildade den personal vi behövde för våra företag och AME 

gjorde validering och kartläggning av personalen, och så jobbar vi efter 

projektet också. (R3) 

Detta exempel påvisar tydligt hur projektets resultat har internaliserats och be-

kommit en del i moderorganisationens arbetssätt. Samverkansprojektet i fråga har 

således bidragit till det organisatoriska lärandet, där goda erfarenheter från ett 
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lyckat projekt skapar ett instrument, och med hjälp av internaliseringsprocesser 

blir en del av den ordinarie verksamheten. 

/.../ aktiveter och modeller som vi har testat i projektet och som fungerar, 

de försöker vi lägga in i ordinarie verksamhet.(R3)[om resultat och erfa-

renheter] 

Ambitionen är alltså att erfarenheter från lyckade projekt skall internaliseras 

och blir en del av den ordinarie verksamheten. 

/…/ vi utvärderar projektorganisationen och försöker ta lärdomar inför 

nästa projektorganisation, inför nästa projekt. (R1) 

Härav framgår att det finns en uttryckt ambition att ta lärdom från projektorga-

nisationen, och föra över det till nästkommande projektorganisation. Det framgår 

dock inte huruvida detta skiljer sig mellan ett lyckat eller ett misslyckat projekt. 

Utvärderingsprocessen kan identifieras som en externaliserinsprocess, där den 

tysta kunskapen om projektorganisationen formaliseras till explicit kunskap, för 

att kunskapen skall uttryckas och föras vidare till nästa organisation.  

 

5.3 Organisatoriskt lärande i misslyckade projekt 

Det organisatoriska lärandet vid misslyckade projekt har visat sig ej överens-

stämma med den premiss som presenterats i artikelns inledningsförfarande. Det 

finns ingen större skillnad mellan hur lyckade och misslyckade projekt används, 

då det misslyckade projektet är en erfarenhet i sig. De projektorganisationer som 

undersöks har samtliga som ambition att använda sig utav positiva erfarenheter, 

likväl som lärdomar från mindre lyckade projekt: 

De som inte fungerar /.../ får man ju bara konstatera att /.../ fungerade 

/.../ inte /.../ så det som funkar försöker vi lägga in i ordinarie verksam-

het.(R3)[om erfarenheter]. 

Härvidlag framgår det att erfarenheter från mindre lyckade projekt används för 

att vidareutveckla nästkommande skede i processen – antingen åtgärdas felet med 

hjälp av den nyvunna kunskapen, eller så används den nyvunna kunskapen för att 

undvika liknande misstag i framtiden. 

Antingen så har du ett lyckat eller icke lyckat projekt. Jag som projektle-

dare har som ansvar att redovisa verkligheten - varför blir det bra och 

varför blir det dåligt? om /.../ dåligt, hur gör vi för det ska bli bättre? 

(R1) 

Det är genom externaliseringsprocessen, där den tysta kunskapen kommunice-

ras och dialogförs, däri lärdomar från denna typ av projekt blir explicit uttryckta. 

Med hjälp av dessa lärdomar, där projektledaren och projektdeltagarna artikulerar 

sin tysta kunskap, som erfarenheter kan användas och systematiseras i språk. 

 

5.4 Resultatanvändning i lyckade projekt 

Erfarenheter från de lyckade projekten har som ambition att användas och föras in 

i ordinarie verksamhet. Denna kunskap överförs således till projektorganisationen, 
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likväl som en internaliseringsprocess sker med avsikt att ta tillvara på erfarenheter 

och överföra dem till moderorganisationen. 

Trots att lärdomar används och återförs till ordinarie verksamhet saknas det 

vissa system för att använda den nyvunna kunskapen. Kunskapen systematiseras 

och formaliseras, men resultatet av dokumentationen och kombinationen har inget 

uttryckligt användningsområde. 

/…/ vi har inget bra system för det /…/ skulle behövas någon som säger 

såhär gör man, här lägger man alla erfarenheter. Det är just för att vi är 

dåliga på det som vi anställer folk [i projektorganisationen] som redan 

finns i organisationen, så att det åtminstone ska finnas kvar hos oss. (R3) 

Den kommunala projektorganisationen och den kommunala verksamheten vär-

desätter således det intellektuella kapitalet, i form av individuell kunskap. Det 

saknas rutiner för att överföra viss kunskap och specialistkompetens till ordinarie 

verksamhet, vilket medför att det finns en representation av tyst kunskap som inte 

genom externaliseringsprocessen har explicitgjorts. Det medför att den individu-

ella kunskapen inte överförts till social kunskap, och därav värdesätter kommunen 

den interna kompetensen vid upprättandet av nya projektorganisationer. Som ovan 

anförts dokumenteras projektets resultat genom olika kunskapsprocesser, men 

resultatet brukas i olika grad. Detta medför att viss, tyst kunskap inte externali-

seras och därefter internaliseras på samma sätt i ordinarie verksamhet. Detta 

spektrum medför att kunskapen förblir individuell, snarare än social. Därav är det 

individen snarare än organisationen som besitter kunskapen, som med hjälp av sin 

tysta kunskap använder den kontextuellt, inom organisationen. 

 

5.5 Resultatanvändning i misslyckade projekt 

Som ovan anförts finns det vissa begränsningar med att använda ett resultat från 

det mindre lyckade projektet. Det som tillvaratas är erfarenheter, vilka sedermera 

används för att undvika problemet i framtiden, eller för att åtgärda problemet till-

handa. 

 

5.6 Slutsatser: skillnader på kunskapsprocesser mellan lyckade och 

misslyckade projekt 

Erfarenheter tas tillvara oavsett huruvida projektet är lyckat eller ej. Det som skil-

jer de båda förfaranden åt är dock formen av de kunskapsprocesser som aktuali-

seras. Det misslyckade projektet ger upphov till lärdomar om hur ett projekt skall 

genomföras, och vad som behövs för att projektet skall bli lyckat i framtiden. Det 

framgår även att projektledaren har en skyldighet att rapportera ett projekts resul-

tat, oavsett vilket resultatet är.  

Vad som är utmärkande är att de lyckade projekten har ett resultat som går att 

bevittna, något som kan externaliseras och även internaliseras, och som blir en del 

av vardagen. Det lyckade projektet lever således vidare, och därav är det lättare att 

se resultatet av det, och därigenom använda de erfarenheter som i samband med 

projektet aktualiserats. Mindre lyckade projekt används snarare som ett led i 
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double-loop learning, med mindre uttryckta rutiner och modeller för explicitgö-

rande.  

Studien visar att det finns skillnader mellan karaktären på kunskapsprocesserna 

beroende på huruvida projektet är lyckat eller ej. Det lyckade projektet visar en 

högre tendens på kombinationsprocesser, där kunskaper från projekt systematise-

ras från explicit till en annan typ av explicit kunskap. Bland de lyckade projekten 

förekommer även internaliseringsprocesser, där den nyvunna kunskapen har som 

ambition att bli en del av ordinarie verksamhet. De mindre lyckade projekten har 

färre rutiner för dokumentation, och internaliseras snarare än explicitgörs. Det 

innebär att den explicita kunskapen om projektet blir tyst kunskap, och kunskaps-

bidraget blir en tyst lärdom, vilket används för att undvika problemet i framtiden. 

Det förekommer även tecken på socialiseringsprocesser mellan mindre lyckade 

projekt, där dessa karaktäriseras av ett ”trial-and-error” förfarande, men dessa är 

betydligt svårare att lokalisera. 

 

  



26 
 

6 Avslutande diskussion 

Vissa kunskapsprocesser är mer vanliga än andra inom den kommunala verksam-

heten. Det är dock svårt att utreda vilken typ av kunskap processen involverar, då 

det inte alltid framgår. De mest frekvent förekommande kunskapsprocesserna är 

enligt detta förfarande internalisering, externalisering och kombination. Sociali-

sationsprocesser framgick inte som vanliga, eftersom dessa även är svåra, enligt 

min mening, att undersöka. Socialisering innebär att processen involverar tyst 

kunskap som överförs till tyst kunskap. Utredningen av begreppet visade dock att 

denna process vanligen förekommer då det handlar om ”learning by doing”, där 

exempelvis en observatör tillhandahåller kunskap genom sina observationer och 

”trial and error”, snarare än uttryckta metoder för genomförandet av en viss upp-

gift. Det har varit frestande att etikettera processen varigenom projektledaren 

kommunicerar kunskapen till ledningen, och därigenom överför kunskapen till 

organisationen, för en socialiseringsprocess. Detta blir dock inte en korrekt be-

nämning, då kunskapen som härigenom förmedlas är högst medveten kunskap. 

Därav är dessa begrepp stundom nebulösa till sin karaktär, där den tysta kunskap-

en härvidlag karaktäriseras som relativt abstrakt, och inte alltid medveten. 

Det som undersökningen resulterat i är att redovisa vilka kunskapsprocesser 

som existerar inom den genom fallstudien undersökta kommunen. Det som är 

viktigt att belysa härom är att dessa processer existerar, oavsett projektets resultat, 

men att de gör sig olika uttryckt. 

Författandet av denna artikel har varit mycket givande och väckt en del fråge-

ställningar om kunskapsanvändandet inom den kommunala verksamheten. Det 

som av uppsatsen framgått är att mycket av den kunskap som finns inom organi-

sationen är tyst, eller individuell, kunskap. Eftersom det saknas tydliga rutiner för 

hur erfarenheter skall användas, resulterar det i att den nyvunna kunskapen fort-

sätt är tyst, eller individuell, snarare än explicitgjord och social. Det medför att 

kunskapen förvisso stannar i organisationen, men hos de individer som utgör den. 

Denna aspekt är intressant, då det aktualiserar vidare forskning inom området.  
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Bilaga: intervjuguide 

- Informera om konfidentialitet  

- Informationskravet, nyttjandekravet, individskyddskravet  

- Informera om hur respondenten kan ta del av forskningsresultatet 

 

Allmänt 

1. Vilken roll har du inom projektet (projektledare, projektdeltagare)? 

2. Vad har du för erfarenheter av projekt som arbetsform (inom offentlig sek-

tor)?  

3. Vilka typer av projekt bedrivs inom din organisation? 

4. Arbetar du i några pågående projekt nu? 

5. Hur ser era konstellationer ut inom organisationen? 

- Är det samma projektgrupper, eller byts projektgrupperna ut mellan 

projekt? 

 

Lärande i organisationen 

6. Kan du beskriva ett projekt som du anser lyckat? 

7. Upplevde du om erfarenheter från projektet togs tillvara på? 

8. Kan du beskriva ett projekt som inte var så lyckat som ni hoppats på? 

- Vad anser du föranledde det mindre lyckade projektresultatet? 

9. Upplevde du att erfarenheter togs till vara på om projektet var mindre 

lyckat? 

10. Har ni haft någon typ av uppföljning på de projekt som du beskrivit? 

11. Har ni några rutiner och/eller modeller för hur rapportering av slutförda el-

ler avbrutna projekt skall ske? 

12. Sker det några reflektioner mellan projektdeltagarna (andra som är berörda 

av projektet) då projektet är avslutat? 

13. Använder ni projektresultatet och resultatet av slututvärderingen? 

14. Har du erfarenheter av att det skrivs (projekt)rapporter då ett projekt är av-

slutat? 

15. Upplever du att erfarenheter från slututvärderingen nyttjas inför nästa pro-

jekt? 

16. Kan du berätta hur ni kommunicerar ett projekts resultat? 

 

Stödfrågor 

- Vad avgör om ett projekt är lyckat eller misslyckat? 
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- På vilket sätt tar du/organisationen lärdom av ett mindre lyckat pro-

jekt? 

- Överförs denna kunskap till organisationen? 

- Har du reflekterat över några lärdomar från misslyckade projekt? 

- Vad anser du är viktigt att utvärdera beroende på projektets resultat? 

- Finns det några arenor för att ventilera erfarenheter och kunskaper från 

era projekt? 


