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Sammanfattning 
Mycket av Svenska Mässan Koncernens (SMK) arbete sker i projektform. Det som tyvärr 
saknas är kunskapshantering av den erfarenhet som erhålls under genomförandet av pro-
jekt. För att kunna använda kunskap är en projektmodell att föredra, något som gäller ge-
nerellt för företag som arbetar med projekt. Projektmodellen måste vara anpassad för kon-
cernen och tillgodose kunskapshantering. 

Syftet med arbetet är därmed att tolka SMKs IT-projektmodell och därefter ta fram en ge-
nerell projektmodell med tillhörande projektdokument som möjliggör kunskapshantering 
inom och mellan projekt. 

Arbetet inleds med att undersöka koncernens nuvarande IT-projektmodell för att granska 
deras kunskapsnivå gällande hur långt de i dagsläget kommit med projektarbete. Därefter 
genomfördes en förberedande teoriöversikt för att kunna göra djupare intervjuer. Utifrån 
insamlad data identifierades vilka moment SMK är bra och mindre bra på för att sedan ta 
fram en projektmodell för dem. En andra intervjuomgång genomfördes för att stämma av 
den framtagna projektmodellen med koncernen och säkerställa att den håller en nivå som 
är lämplig för dem.  

Resultatet blev SMKs projektmodell. Modellen bygger på generella faser för att vara anpas-
sad för deras projekt. Projektmodell innehåller även de nödvändigaste aktiviteterna med 
tillhörande dokumentmallar. För att tillgodose kunskapshantering i SMKs projektmodell 
byggs kunskapshantering in med möten såsom kunskapsspridningsmöte och Lessons Lear-
ned. Modellen tillgodoser kunskapshantering även genom ett kunskapsdokument. Resulta-
tet fokuserar på SMK men tillvägagångssättet för att nå dit går att generalisera, liksom kun-
skapshanteringens utformning i projektmodellen. 
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Abstract 
A great deal of SMK’s work is performed as projects. Unfortunately there is no structure to 
transfer knowledge that has been made during the projects. A project model is therefore 
preferable to be able to take advantage of earlier made knowledge, which is general for or-
ganisations that work in projects. The model has to be adjusted according to the organisa-
tion and be able to transfer knowledge within and between projects. 

The purpose of our work is therefore to interpret SMK’s IT project model, and thereafter 
create a general project model with related documentation guides, that transfers knowledge 
within and between projects at SMK. 

Our work is initiated with a review of SMK’s IT project model in order to evaluate their 
level in project management. Thereafter a theory review was done in order to prepare a 
well-reasoned interview with people on SMK. With support from the interview material we 
could identify SMK’s strengths and weaknesses and based on that create an appropriate 
project model. A second interview session was made to evaluate the model with the organi-
sation and make sure it is suitable for them.  

The result of our work is a project model. The model is based on general phases in order to 
be adjustable to SMK’s different projects. The model contains the most important activities 
with related documentation guides, which are conformed to SMK’s needs. The project 
model also includes activities such as knowledge transfer meetings, Lessons Learned meet-
ings and a knowledge document. These are activities meant to facilitate knowledge transfer 
within and between projects. The result focuses on SMK but the procedure is partly gener-
alizable, and also the formation of knowledge management in the project model. 
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