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Abstrakt 

Uppsatsens titel: Kunskapsspridning vid arbete i projektform – En fallstudie på E.ON 

Värme Sverige  

Seminariedatum: 2013-06-04  

Kurs: 2FE13E:3/2FE05E, Ämnesfördjupande arbete inom Ekonomistyrning, 15 hp  

Författare: Joel Andersson, Johan Jakobsson och Nora Fosse 

Handledare: Anders Jerreling  

Examinator: Elin Funck  

Nyckelord: Kunskapsöverföring, kunskapshantering, kunskapsspridning, projekt, kunskap, 

lärdomar  

Bakgrund och problem: I dagens samhälle väljer många företag att driva sina 

varsamheter i projektform. Även kunskapshantering har blivit en viktig fråga, speciellt 

inom projekt. E.ON Värme Sverige beskrev att de inte hade något system för 

kunskapsspridning mellan projekt. De beskrev även att de hade en databas där 

slutrapporter från projekt med lärdomar lagrades. Databasen var dock inte organiserad och 

utnyttjades inte heller av de anställda.  

Syfte: Syftet med vår studie är att ge ett förslag på hur E.ON Värme Sverige kan forma ett 

system för att kommunicera lärdomar från projekt vidare i organisationen.  

Metod: Vi har gjort en fallstudie på företaget E.ON Värme Sverige AB. Vi har genomfört 

semi-strukturerade intervjuer med fyra personer på olika avdelningar och med varierad 

koppling till projekt. Arbetet bygger på en deduktiv forskningsansats. 

Slutsatser: Vi har kunnat konstatera att det inte finns en korrekt modell för 

kunskapsspridning, utan att denna måste anpassas till organisationen den ska användas i. 

På E.ON Värme Sverige kunde vi se att det inte fanns något enhetligt system för 

kunskapsspridning. För att komma runt de barriärer som finns kring kunskapsspridning 

valde vi att föreslå ett system med både en muntlig och en datoriserad del. Den muntliga 

delen består av årliga tvådagarskonferenser där anställda får möjlighet att utbyta kunskap 

och utöka sitt kontaktnät. Den datoriserade delen består av en databas med slutrapporter, 

kategoriserad enligt kategorier som redan används internt.   
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Tack 

 

Föreliggande uppsats handlar om kunskapsspridning vid arbete i projektform och utgör 

vårt ämnesfördjupande arbete på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Vi vill framföra ett stort tack till de anställda som vi varit i kontakt med vid vårt fallföretag 

E.ON Värme Sverige för deras hjälp, engagemang och öppenhet. Utan våra respondenter 

Mats Tullgren, Charlotte Reidhav, Yvette Reuterswärd och Antero Mattilas engagemang 

hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka Göran Fosse som bistått 

med stöd, rekommendationer och tillgång till interna dokument. 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till opponenter, handledare Anders Jerreling och examinator 

Elin Funck. Er konstruktiva vägledning och rådgivning har hjälpt oss att ständigt utveckla 

och förbättra studien.   

 

Växjö, 30 maj, 2013 

 

 

 

 

 

 

Joel Andersson   Johan Jakobsson   Nora Fosse 
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1 Inledning 

Kapitlet ger en kortfattad introduktion till uppsatsens ämnesområde. Därefter förs en 

problemdiskussion kring ämnet. Diskussionen mynnar sedan ut i en forskningsfråga och studiens 

syfte. Avslutningsvis presenteras avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har kunskap och hur denna hanteras blivit allt viktigare. Konkurrensmiljön har 

förändrats och inneburit en övergång till ett mer kunskapsbaserat samhälle. Därför är det viktigt 

att företag tar till vara på kunskapen snabbare och på ett mer effektivt sätt än sina konkurrenter. 

(Kotnour, 2000) Vid kontakt med energibolaget E.ON Värme Sverige visade det sig att de hade 

problem med att lagra och sprida lärdomar och erfarenheter från olika projekt i organisationen. 

Denna uppsats handlar följaktligen om hur kunskap kan föras vidare i organisationer och hur 

E.ON Värme Sverige kan lösa sitt problem. 

  

Under 1990-talet ändrades företagens syn på de anställda. Företagen fick en verklig insikt kring 

de anställdas betydelse och att företaget aldrig blir bättre än sin personalstyrka. (Mayo & Lank, 

1995) Med en ökad betydelse för personalen och dess kunskap har även forskningen inom detta 

område utvecklats. Forskningen kring kunskapshantering, på engelska benämnt knowledge 

management, har ökat i hög takt. 1995 skrevs endast tre artiklar på området, jämfört med 321 st. 

2002 (Holdt Christensen, 2003). 

  

Även det sätt företag väljer att driva sin verksamhet på har förändrats. Det blir allt vanligare att 

organisationer arbetar i projektform (Schindler & Eppler, 2003). Trots att projekt kan vara av de 

mest skilda slag har de enligt Gasik (2011) en sak gemensamt, nämligen kunskap. Kunskap är 

enligt honom den viktigaste resursen vid arbete i projektform och en förutsättning för att projekt 

ska kunna bedrivas effektivt. Trots detta har project knowledge management som 

forskningsområde inte utvecklats lika systematiskt som andra områden inom project 

management. Enligt Gasik (2011) kan den relativt korta perioden som forskare och praktiker 

intresserat sig för project knowledge management vara anledningen till detta. De första artiklarna 

kring project knowledge management kom i slutet av 1980-talet. Sedan dess har det publicerats 
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både böcker och artiklar i ämnet, och project knowledge management har även inkluderats i 

standarder såsom International Organization for Standardization, ISO. 

  

Avgörande för ett projekts kvalitet är den skicklighet och kunskap projektledaren besitter, samt 

dennes förmåga att leda. Denna kunskap och förmåga bygger på hur stor erfarenhet 

projektledaren har från tidigare projekt. (Kotnour, 2000) Erfarenheter är vidare en viktig del av 

lärandet, något Kotnour (2000) beskriver som en process där kunskap skapas utifrån erfarenhet 

vilken senare leder till förbättring. 

  

Kring diskussionen om kunskap och lärande har begreppet “learning organization” eller lärande 

organisation växt fram. Begreppet syftar till att skapa en organisation där lärande uppmuntras. 

Denna typ av organisation karaktäriseras av en förmåga att samla in och ta hand om sin kunskap 

för att sedan förmedla den vidare ut i organisationen. (Kotnour, 2000) I Sverige dök begreppet 

lärande organisation upp i mitten av 1980-talet, vilket var ett resultat av de förändringar som 

präglade samhället. Med ny informationsteknologi och en ökad internationalisering blev 

organisationer alltjämt tvungna att skapa en lärande organisation för att möta och anpassa sig till 

omvärldens krav. (Granberg & Ohlsson, 2009) 

  

Även Wellman (2007) beskriver vikten av att organisationer tar till vara på de lärdomar som kan 

leda till förbättringar. Dels är förmågan att lära sig och tillämpa det man har lärt sig en av de få 

varaktiga konkurrensfördelar som finns kvar, dels är lärande en tillgång liknande den en personal 

med spetskompetens utgör. De organisationer som bäst använder sina tillgångar kommer 

troligtvis att nå större framgång än övriga aktörer. 

1.2 Problemdiskussion 

Projekt är en mycket passande arbetsform för lärande enligt Schindler och Eppler (2003). Trots 

detta visar författarnas studier att kunskap och erfarenheter från olika projekt sällan integreras 

systematiskt i företagens kunskapsbas och de menar att risken att förlora kunskap vid projektens 

slut är ett allvarligt problem för organisationer. Företag kan göra väsentliga besparingar om de på 

ett effektivt sätt drar lärdom av genomförda projekt, resurser som annars hade spenderats på 

överflödigt arbete och upprepade misstag. Samma tanke delas av Hagman (2002) som skriver att 
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kunskapen som skapas hos projektarbetare måste tas till vara för att framtida projekt ska kunna 

dra nytta av denna. Detta är särskilt viktigt då medarbetare flyttar till andra områden eller projekt 

i andra organisationer. Finns det inga rutiner för omhändertagande av kunskap riskerar 

organisationen att göra många saker i onödan och förlorar möjligheten till ökad produktivitet. 

Hagman (2002) menar att det visserligen inte är någon som förnekar att projektarbete är 

kunskapsbaserad verksamhet, men frågan om hur projektets samlade kunskap ska tas om hand 

verkar däremot inte vara prioriterad. Enligt honom är problemet att arbeta in projektresultatet och 

den ackumulerade kunskapen i organisationen. 

  

Schindler och Eppler (2003) beskriver även hur projektrapporter ofta har fokus på 

standardiserade nyckeltal eller projektens resultat. Orsaker till misslyckande eller hur effektiva 

lösningar har skapats utelämnas istället från dokumentationen. Detta styrks av Lenfle (2012) som 

skriver att även om utvärdering är en central fråga inom projektstyrningslitteraturen domineras 

området helt av projektens tidsåtgång och kostnader. Koncentrationen ligger alltså främst på hur 

projekt ska ledas och därmed kommer utvecklingen av ny kompetens och kunskap i skymundan. 

  

Schindler och Eppler (2003) påpekar dock att forskningen på senare tid är mer inriktad på 

kunskap som är svårare att uttrycka, till exempel erfarenheter, istället för kunskap som kostnader 

och tidsaspekter, vilket var fallet tidigare. Deras förklaring är att numerisk data sällan ger svar på 

viktiga projektfrågor eller problem utan endast indikerar dessa. De menar istället att numerisk 

data främst ger svar på frågor om vad, var och hur många, inte på avgörande frågor som varför 

och hur. Dessa frågor besvaras bäst genom berättelser eller projektrapporter. Systematisk 

dokumentation av misstag eller potentiella fallgropar hjälper också till att minska risken för att 

begå liknande misstag i framtida projekt. Ur ett långsiktigt perspektiv gör detta sätt att lära sig 

det möjligt att utveckla konkurrensfördelar, något som även Hagman (2002) beskriver. Enligt 

honom är berättelser om framgångar och motgångar en ovärderlig resurs som kan bli mycket 

viktiga framgångsfaktorer i ett längre perspektiv. Dessa berättelser kan även ses som 

lärdomar, ”lessons learned”, ett begrepp vilket kan definieras som “nyckelerfarenheter från 

projekt som har viss generell verksamhetsrelevans för framtida projekt” (Schindler & Eppler, 

2003 s. 220). ”Lesson learned-system” har dock ett generellt problem när det gäller att uppfylla 

sitt syfte, vilket är att faktiskt utnyttjas och delas till nya situationer. Detta kan förklaras av två 
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avgörande faktorer. Den första är att presentationen av lärdomarna inte framförs på ett tydligt 

sätt, alltså att det inte tydligt framgått till vad lärdomen kan användas. Den andra är att systemen 

där lärdomarna förvaras inte är integrerat med beslutprocessen på företaget. (Weber, Aha & 

Becerra-Fernandez, 2001) 

  

För att en projektorganisation ska bli en lärande organisation måste således kunskapen som 

skapas i de olika projekten delas vidare (Kotnour, 2000). Men man måste inom organisationen 

också ta ställning till i vilken omfattning lärdomar ska spridas, till vem och på vilket sätt. All 

kunskap är inte relevant för alla, vilket gör att en tydlig kategorisering av olika kunskaper och 

lärdomar krävs för att de ska kunna användas på rätt sätt inom rätt område. Centralt blir alltså att 

ha en effektiv spridning av lärdomar. 

  

E.ON Värme Sverige är ett företag vars verksamhet till stor del bedrivs i projektform. När 

projekten färdigställts skriver projektledaren en rapport som innehåller uppföljning av olika 

nyckeltal men även en kort sammanfattning av vad som gått bra respektive vilka problem 

projektet kantats av. Efter att rapporten godkänts arkiveras den. Dock stannar det efter detta och 

rapporterna finns för tillfället hos business controllern, de förmedlas alltså inte vidare. Det finns 

heller inget system för hur lärdomar och erfarenheter kan kategoriseras och sparas i E.ON Värme 

Sveriges internsystem. I dag beskrivs slutrapportens syfte på följande vis: 

  

”Syftet med Slutrapport med efterkalkyl är att summera upp utfallet från affären och projektets 

genomförande, och utgöra underlag för en genomgång med Beställaren och Beslutsfattaren. 

Dokumentet är också ett led i att förmedla erfarenheter och kunskap till kommande affärer och 

projekt, samt om så är aktuellt ge förslag till förbättringar av processen Bygga & Utveckla eller 

annan process”  

(Bilaga 1, PCA-mall) 

  

Detta visar att företaget har en ambition att ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter det 

samlar på sig. Men som det ser ut idag saknas det rutiner för att kommunicera lärdomar vidare i 

organisationen.  
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1.3 Forskningsfråga 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi formulerat följande forskningsfråga: 

  

Hur kan E.ON Värme Sverige på ett effektivt sätt sprida lärdomar från projekt vidare i 

organisationen? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att ge ett förslag på hur E.ON Värme Sverige kan forma ett system för 

att kommunicera lärdomar från projekt vidare i organisationen. Genom att anställda på ett enkelt 

sätt kan ta del av lärdomar är vår förhoppning att detta ska effektivisera arbetet i framtida projekt.  

1.5 Avgränsning 

Erfarenheter och lärdomar är sedan tidigare insamlade i form av slutrapporter. Det finns sedan 

tidigare också direktiv om vad slutrapporterna ska innehålla. Vi utgår ifrån att slutrapporterna 

behandlar relevant information och kommer därför inte lägga någon vikt vid utformningen av 

dessa rapporter. Vi kommer istället att koncentrera oss på hur slutrapporterna ska lagras och 

spridas. 

1.6 Bidrag 

Det finns forskning som indikerar att project knowledge management har betydelse för att nå 

framgångsrika projekt (Gasik, 2011). En undersökning av Kotnour (2000) antyder att hur väl ett 

projekt utförs har ett positivt samband med hur stor kunskap som finns från tidigare projekt. Där 

finns också empiriskt stöd för att kunskap om projektstyrning ökas genom olika aktiviteter för 

projektlärande, där delgivning av lärdomar mellan projekt är en viktig del. Då kunskap om 

projekt enligt samma undersökning i sin tur påverkar utfallet tror vi att vi kan ge ett praktiskt 

bidrag till E.ON Värme Sverige, eftersom de i nuläget inte har ett system för att dela lärdomar 

från sina olika projekt. Det är vår förhoppning att företaget genom ett sådant system kan ge sig 

själva bättre förutsättningar för framtida projekt. 
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Som tidigare framgått finns det i dagsläget mycket forskning kring vikten av organisationers 

kunskapshantering. Men det är få studier som har visat på hur företag kan ta tillvara på kunskap i 

praktiken. Uppsatsens teoretiska relevans ligger således i att den beskriver en konkret metod för 

att bibehålla och återvinna kunskap. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 – Metod 

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångsättet för studien. Utöver detta diskuteras studien utifrån ett 

antal kvalitetsmått. 

  

Kapitel 3 – Teori 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska grunden, ämnen som anses vara av betydande vikt för 

studiens forskningsfråga. Berörda ämnen är exempelvis projekt, knowledge management och 

kunskapsspridning.  

  

Kapitel 4 – Empiri 

Det fjärde kapitlet sammanställer det empiriska material som samlats in genom bland annat 

intervjuer. 

  

Kapitel 5 – Analys 

Uppsatsens femte kapitel sammanlänkar den teoretiska referensramen med insamlat empiriskt 

material. Med hjälp av existerande teorier analyseras det insamlade materialet för att finna ett 

lämpligt system att sprida lärdomar i företaget. Slutligen presenteras vårt föreslag till system. 

  

Kapitel 6 – Slutdiskussion 

Det sista kapitlet redogör för uppsatsens slutsatser och författarnas egna reflektioner. 

Forskningsfrågan besvaras och det ges även förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

Följande kapitel ska ge en inblick i tillvägagångssättet för studien. Det presenteras vilken 

metodologi som använts, samt en motivering till varför dessa metoder har använts. Slutligen förs 

en diskussion kring kvaliteten i studien.  

2.1 Fallstudie på E.ON Värme Sverige 

Det första steget vi tog i arbetsprocessen var att kontakta E.ON Värme Sverige, detta då vi tyckte 

det verkade intressant att arbeta mot ett företag. Vi har tidigare använt E.ON Värme Sverige som 

empiriskt stöd vid ett paper och hade därför redan en kontaktperson där. Efter samtal med 

företaget presenterade de ett problem som de behövde lösa, nämligen att ta fram ett system så att 

de kunde föra vidare erfarenheter och lärdomar i organisationen. Detta problem fann vi intressant 

och beslöt oss därmed för att undersöka området närmre. 

  

För att närma oss problemet var vi tvungna att välja en forskningsstrategi. Yin (2007) presenterar 

flera strategier för att hantera olika typer av forskningsfrågor och situationer. Vi formulerade en 

forskningsfråga som var djupgående till sin natur. Forskningsfrågan innehöll ”hur” och var 

ämnad att försöka skapa förståelse och finna en lösning på ett problem. För den nämnda 

situationen föreslår Yin (2007) fallstudier eller surveyundersökningar som forskningsstrategier. 

Men då surveyundersökningar är mer lämpliga för att besvara frågor såsom “hur många” eller 

“hur mycket” valdes denna metod bort och vi valde istället att använda oss utav fallstudier. Efter 

valet av fallstudie följde sedan frågan huruvida ett eller flera fall skulle studeras. Genom en 

flerfallsstudie hade vi kunnat undersöka problemområdet på ett mer generellt plan utifrån en 

allmän forskningsfråga, och på så vis jämföra och analysera olika företag för att ta fram ett svar 

som kanske skulle vara mer användbart. Men då vi under denna uppsats varken haft tid eller 

resurser att genomföra en flerfallsstudie med det djupet som krävs för att besvara en sådan 

forskningsfråga blev valet istället en specifik frågeställning och att gå på djupet hos E.ON Värme 

Sverige. Det finns dock vissa uppenbara nackdelar med att välja en enfallstudie, till exempel ger 

flerfallsstudier en analytisk fördel genom möjligheten att direkt replikera studien på fler företag. 

(Yin, 2007) 
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2.2 Deduktiv arbetsprocess och kvalitativ metod 

Efter den initiala kontakten med E.ON Värme Sverige formulerade vi en forskningsfråga och 

läste in oss på teori som vi ansåg vara relevant för att kunna förbättra situationen för företaget. 

Genom att först ta del av den teori som fanns tillgänglig har vi kunnat använda den kunskapen 

när vi genomfört intervjuer och analyserat slutrapporter. Detta gjorde att vi kunde få ut mer av 

våra källor och bidrog således till ett mer användbart empiriskt material än om vi hade läst de 

teoretiska idéerna efter vi genomfört intervjuer och läst slutrapporter. Det empiriska materialet 

och den teoretiska referensramen har sedan använts för att ta fram ett system som ska underlätta 

arbetet med att sprida lärdomar hos E.ON Värme Sverige. 

  

Vi har alltså utgått från en deduktiv arbetsprocess vid utförandet av denna uppsats. Detta är den 

vanligaste uppfattningen inom samhällsvetenskapen kring förhållandet mellan teori och praktik. 

Grovt uttryckt kan deduktion sägas handla om att teori leder till observation eller resultat. 

Omvänt blir denna koppling istället en induktiv arbetsprocess, alltså då observation eller resultat 

leder till teori, vilken vi valt att inte använda oss av eftersom det redan fanns en bred bas av teori 

inom vårt område. (Bryman & Bell, 2005) 

  

Även om vi valt att använda en deduktiv arbetsprocess har det inte lagts tyngd på att pröva 

teorier, utan att använda teorier som grund för problemlösning. Vi är medvetna om att induktiva 

arbetsprocesser anses vanligare vid kvalitativa studier, men då vi haft för avsikt att genom 

befintlig teori lösa ett problem valde vi istället att använda oss av en deduktiv metod. Vi har även, 

i enlighet med kvalitativa metoder, tittat på hur praxis kring överföring av lärdomar kan 

förbättras och försökt peka på lösningar på de problem vi kunnat se (Merriam, 1994). 

Kvantitativa metoder är i större utsträckning formaliserade och strukturerade, de kräver även en 

större kontroll från uppsatsskrivarens sida, vilket vi inte haft möjlighet till i vår studie (Holme & 

Solvang, 1997). 
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2.3 Datainsamling 

Vid insamling av data finns en mängd insamlingsmetoder som passar olika bra vid olika 

situationer. Det är därför viktigt att resonera kring vilken situation man befinner sig i och vilken 

insamlingsmetod som skulle passa bäst för just den situationen. (Holme & Solvang, 1997) 

  

Vid datainsamling inom fallstudier nämner Yin (2007) tre principer som bör beaktas. Den första 

är att forskaren i största möjliga mån bör använda sig utav flera källor, så kallad triangulering. 

Detta är extra viktigt vid fallstudier jämfört med exempelvis experiment som förlitar sig till 

mätning och registrering av konkret material. Flera informationskällor kan även bidra till en 

högre kvalitet. Vi har under studiens gång försökt att styrka delar av studien med flera källor, till 

exempel genom att intervjua flera projektledare som kunnat bekräfta bilden av problem och 

uppfattningar. 

  

Andra principen som Yin (2007) tar upp är upprättandet av en databas för fallstudien. Detta för 

att läsare och andra forskare ges möjlighet att även studera rådata och inte endast den färdiga 

studien. Detta har inte varit möjligt vid vår studie då mycket av det material vi fått ta del av från 

E.ON Värme Sverige inte kunnat publiceras. 

 

Den sista principen som presenteras handlar om att skapa en beviskedja där en utomstående 

observatör ska kunna följa fallstudiens utveckling och forskarnas arbetsprocess. Att jämföra 

seminarier med en utomstående observatör som följer processen från materialinsamling till 

färdigställande må vara något långsökt men inte helt orealistisk. Genom seminarierna har vi med 

jämna mellanrum fått fallstudien kritiskt granskad. 

  

För insamling av empiriskt material har vi valt att använda oss av tre typer av underlag, 

kvalitativa intervjuer, olika styrdokument och slutrapporter. För insamling av material till den 

teoretiska referensramen har olika metoder använts, vilka presenteras nedan. 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer i samband med kvalitativ forskning benämns ofta kvalitativa intervjuer, då de tenderar 

att vara mer flexibla och mindre strukturerade än intervjuer inom kvantitativ forskning. Dock 

ryms det inom begreppet kvalitativa intervjuer olika former av intervjuer och vi har i studien valt 
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att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer var lämpligt eftersom 

vi på förhand hade några bestämda områden som behövde tas upp för att besvara vår 

frågeställning, samtidigt som vi inte ville vara låsta till en specifik ordningsföljd. Vi kände att ett 

mer flexibelt upplägg skulle vara till vår fördel eftersom vi då obehindrat kunde flytta oss mellan 

våra olika områden, ställa följdfrågor och återkomma till vissa punkter som både vi och 

respondenten fann intressanta. Med hjälp av öppna frågor där intervjupersonen fick frihet att 

utveckla svaren på sitt eget sätt fick vi dessutom en djupare förståelse för företagets situation. 

(Bryman & Bell, 2005) 

  

Det hade varit svårt för oss att få en fullständig bild av E.ON Värme Sverige och vad deras 

projektledare ansåg fungera bra respektive dåligt utifrån frågor med på förhand givna 

svarsalternativ. Av denna anledning skulle strukturerade intervjuer inte vara särskilt användbara 

för vår studie då de till stor del är utformade på det sättet. Dessutom ansåg vi oss inte besitta den 

detaljkunskap kring E.ON Värme Sverige och dess arbete för att skapa relevanta svarsalternativ 

till en strukturerad intervju. Ostrukturerade intervjuer innefattar visserligen också öppna frågor 

men hade förmodligen inte fungerat lika bra då det trots allt fanns vissa specifika saker vi ville 

komma åt, saker som vid en helt ostrukturerad intervju skulle kunna gå förlorade. Detta eftersom 

respondenten vid en sådan intervjuform får svara och associera helt fritt, utan något tydligt 

upplägg från intervjuarens sida. (Bryman & Bell, 2005) Det har hela tiden varit vårt mål att ställa 

samma intervjufrågor och beröra samma teman oavsett anställningstitel. Detta för att underlätta 

jämförelse och analys av det insamlade materialet.  

2.3.2 Urval 

E.ON Värme Sverige är en stor organisation med många anställda. Eftersom vi varken hade tid 

eller möjlighet att intervjua samtliga dessa var vi således tvungna att göra ett urval. 

  

Vid urval av intervjupersoner har ett bekvämlighetsurval använts, detta främst till följd av 

restriktioner från företaget, men även då representativitet inte varit av central betydelse för vår 

undersökning (Bryman & Bell, 2005). Att genomföra ett sannolikhetsurval hade i vårt fall inte 

varit lämpligt då risken att urvalet gett oss personer som inte varit relevanta för studien hade varit 

överhängande. Sannolikhetsurval antas ge ett representativt urval vilket är mer användbart för att 
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generalisera resultat till andra populationer, något som är viktigt i kvantitativa studier (Bryman & 

Bell, 2005). 

  

Genom diskussioner med företaget har vi gemensamt kunnat plocka fram relevanta personer för 

studien med hänsyn till vår problemformulering och vårt syfte. Dessa har kommit att bli 

projektledare och andra personer med koppling till projekt som vi blivit rekommenderade att 

kontakta. Vidare har vi även under våra intervjuer frågat respondenten efter personer som kan 

tänkas vara relevanta för vår studie, detta i enlighet med ett kedjeurval då vi funnit det svårt att 

själva ställa upp en urvalsram (Bryman & Bell, 2005). Totalt genomförde vi fyra intervjuer, 

varav två med projektledare. Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte på respektive 

respondents kontor och varade i genomsnitt 45 minuter. 

  

Vi valde också att spela in våra intervjuer. Detta gjorde vi främst för att minska risken för att 

information och viktiga synpunkter skulle gå förlorade. Vid intervjun behövde vi dessutom inte 

lägga fokus på att föra noggranna anteckningar, vilket enligt Bryman och Bell (2005) skulle 

kunna påverka vår delaktighet i samtalet på ett negativt sätt. 

2.3.3 Slutrapporter och styrdokument 

Vi har även fått ta del av 70 stycken slutrapporter för uppförda projekt. I dessa inkluderas en 

finansiell rapport och en utvärdering kring vad som har gått bra respektive vad som har gått 

dåligt. Rapporterna har använts för att ge oss en bild över E.ON Värme Sveriges olika projekt, 

vilken senare har hjälpt oss när vi tagit fram förslag till system för att sprida lärdomar. 

 

Utöver slutrapporter har vi också tagit del av de styrdokument som berör hur 

investeringsprocessen vid E.ON Värme Sverige går till. I dessa dokument beskrivs även vad som 

ska ingå i en slutrapport samt hur de ska utformas. 

2.3.4 Bearbetning av empiriskt material 

Av de områden som faller inom ramen för fallstudieforskning är strategier för analys av 

fallstudiedata ett av de minst utvecklade (Yin, 2007). För att skapa mening av det empiriska 

materialet har vi använt oss av en samling tekniker framtagna av Miles och Huberman (1994). 

De beskriver hur forskare kan strukturera data och information för att underlätta analysarbetet 
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och föreslår bland annat att forskaren placerar in informationen i kronologisk ordning, beskriver 

frekvensen av vissa företeelser, utformar kategorier för att sedan placera data i dessa och skapar 

figurer av skilda slag. 

  

För frågor kring hur investeringsprocessen och rapportskrivandet går till på E.ON Värme Sverige 

har vi använt oss av deras egna styrdokument. Utifrån dem har vi placerat in projektens olika 

moment i kronologisk ordning för att skapa en helhetsbild av händelseförloppet. 

  

Med utgångspunkt i slutrapporterna har vi också sammanställt de mest förekomna lärdomarna i 

en frekvenstabell. Vi har genom resonemang kring slutrapporternas olika lärdomar kunnat ta 

fram teman och frågor till intervjuerna, utöver de vi fått från den teoretiska referensramen. På så 

vis har vi tagit hänsyn till återkommande lärdomar för att finna ett lämpligt 

kunskapsspridningssystem. 

  

Vad gäller intervjuerna innebar bearbetningen att vi efter inspelningarna transkriberade dem. 

Diskussionen koncentrerades sedan på de enskilda respondenternas åsikter och uppfattningar om 

deras nuvarande kunskapsspridning och eventuella förbättringar. Respondenternas svar indelades 

i färgkoder för att lättare ställa dem i relation till intervjuguidens generella kategorier och 

sammanfattades sedan i en tabell för att göras mer överskådliga. Målet var att se om det gick att 

utläsa några mönster mellan respondenterna. Vår bild av E. ON Värme Sverige har därefter 

jämförts med den teoretiska referensramen för att identifiera eventuella förbättringsområden och 

tänkbara lösningar. 

2.4 Insamling av teori 

Vid vår insamling av teoretiskt material har vi använt oss av flera källor. Det är framförallt 

genom sökning efter böcker i universitetsbiblioteket som teori har inhämtats, men vi har också 

sökt efter vetenskapliga artiklar genom de databaser som universitetsbiblioteket tillhandahåller. 

Slutligen har även internetbaserade källor använts.  
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2.5 Kvalitetsmått 

Det finns tre viktiga kriterier för forskning inom företagsekonomi; reliabilitet, validitet och 

replikation. Dock har begreppens relevans diskuterats bland kvalitativt inriktade forskare, som 

menar att de mer är till för kvantitativa undersökningar. Vid sådana undersökningar är det viktigt 

att det mått som används verkligen mäter det man har för avsikt att mäta och att resultaten kan 

generaliseras till större sammanhang (Bryman & Bell, 2005). Även Larsson (1994) anser att det 

förmodligen är svårt att tillämpa samma kvalitetskriterier för såväl kvalitativ som kvantitativ 

forskning. Istället har bland annat följande förslag på bedömningsgrunder för 

forskningskvaliteten angivits (Bryman & Bell, 2005; Larsson, 1994). 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Vi har gett E.ON Värme Sverige möjlighet att löpande kommentera vårt arbete. Detta för att 

eventuell känslig information inte ska publiceras, men även för att göra en så tillförlitlig studie 

som möjligt. Denna kontinuerliga respondentvalidering är viktig för tillförlitligheten eftersom 

den bekräftar att vi som forskare uppfattat det empiriska materialet på ett riktigt sätt (Bryman & 

Bell, 2005). Sker det inte någon bekräftelse föreligger det en viss risk att en senare analys bygger 

på material som saknar egentlig empirisk grund, och resultatet kan därför bli missvisande. 

Genom att vi redovisat våra tolkningar och slutsatser för företaget hoppas vi att vår uppfattning 

gällande E.ON Värme Sveriges verklighet är så nära deras egen som möjligt. Holme och Solvang 

(1997) menar att de som studerats naturligtvis har rätt att få veta hur forskaren använt 

informationen de förmedlat. Det är viktigt att företaget som studeras får en återkoppling kring 

studiens innehåll. Dock har detta inte inneburit att vi låtit E.ON Värme Sverige bestämma över 

innehållet i vår studie. Företagets önskemål ska inte få allt för stort inflytande över innehållet och 

utformningen. (Holme & Solvang, 1997) Vi har försökt vara noga med att inte låta E.ON Värme 

Sverige påverka vår arbetsgång eller vinkla innehållet i vår studie. Det har dock inte funnits 

något incitament från E.ON Värme Sveriges sida att göra detta, då vi inte haft för avsikt att 

granska dem utan istället lösa deras uppkomna problem. 

  

Som tidigare nämnt spelade vi in våra intervjuer. Efter genomförd intervju transkriberades sedan 

inspelningen. Att upprepade gånger obehindrat läsa igenom intervjuerna möjliggjorde en mer 

noggrann analys av det som sagts och minskade risken för eventuella feltolkningar.  
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Dock förklarar Bryman och Bell (2005) att inspelning av intervjuer inte är helt problemfritt. 

Inspelningen medför en risk att de som låter sig intervjuas uppträder på ett annat sätt än om 

intervjun inte hade spelats in. Tanken på att det som sägs spelas in och bevaras kan göra 

intervjupersonen orolig och intervjun därmed inte bli lika intressant som förväntat. Trots detta 

problem valde vi efter godkännande av intervjupersonerna att genomföra våra intervjuer med 

inspelning eftersom vi ansåg att inspelade intervjuer skulle ge oss ett mer tillförlitligt empiriskt 

material. 

2.5.2 Överförbarhet 

Då vår undersökning är av fallstudiedesign blir det svårt att generalisera resultatet utöver vårt 

specifika fall. Detta betyder att den externa validiteten, som är ett viktigt kvantitativt 

kvalitetsmått, blir lidande. (Bryman & Bell, 2005) 

  

Andra forskare (Larsson, 1994; Lundahl & Skärvad, 1999; Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007) har 

dock framhävt att fallstudier, trots sitt kontextuella fokus, ändå kan vara relevant ur ett bredare 

perspektiv. Gemensamt för dessa forskare är deras fokusering på hur andra kan ta del av 

fallstudiens resultat, trots att det inte kan generaliseras statistiskt att gälla en annan population. 

Lundahl och Skärvad (1999) skriver till exempel om analytisk generaliserbarhet. Detta innebär 

att användbarheten av studierna ligger i möjligheten att skapa generella teorier och jämförandet 

med redan befintliga teorier. Det vill säga att man kan styrka eller ifrågasätta existerande teorier 

utifrån sitt fall. Enligt denna uppfattning bidrar således vårt resultat till teorin och kan testas av 

andra. Bryman och Bell (2005) visar också på att det utifrån en fallstudie är möjligt att generera 

begrepp och skapa mening i abstrakta situationer som sedan kan testas i andra studier, något de 

benämner teoretisk generaliserbarhet. 

  

Larsson (1994) redogör för att resultaten i kvalitativa studier ofta handlar om att gestalta något 

på ett sätt så nya innebörder uppstår. Denna gestaltning är därför central i kvalitativa studier. Vad 

gäller fallstudier skapas nyttan genom att någon tar del av fallstudien och brukar den i sitt eget 

sammanhang, vilket förutsätter att läsaren har tillgång till rik beskrivning av fallstudien. Med 

hjälp av denna beskrivning kan läsaren bedöma om fallet liknar hennes egen situation och 

därmed avgöra hur pass överförbara resultaten är. Detta är något som även Bryman och Bell 

(2005) lyfter fram, de beskriver Guba och Lincolns tankar kring att kvalitativa forskare ska göra 
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en fyllig beskrivning som andra personer sedan kan ta del av. Vikten av en god beskrivning ges 

även av Holme och Solvang (1997). Vi har därför försökt beskriva E.ON Värme Sveriges 

problem så noga som möjligt med hjälp av kvalitativa intervjuer och slutrapporter. Vi har vidare 

gett en bild över bakgrunden till problemet samt för själva investeringsprocessen. Detta för att 

öka möjligheten för andra personer att använda studien i fler situationer.  

2.6 Etiska faktorer 

Viss information kan vara känslig. Därför är det viktigt att forskaren är medveten om detta och 

tar hänsyn till företagets önskemål. Organisationen som studeras kan vilja hålla viss information 

hemlig och forskaren bör därför komma överens med företaget om vad som får skrivas och vad 

som de önskar fingera. (Bryman & Bell, 2005) E.ON Värme Sverige har godkänt att vi använt 

deras organisation och dess namn i studien. Dock kommer enskilda slutrapporter aldrig nämnas 

så de går att identifiera av utomstående, exempelvis genom projektens storlek, vinst eller plats. 

Detta för att inte känslig information ska komma i orätta händer. 

  

När det gäller intervjuer med anställda menar Merriam (1994) att det i princip är omöjligt att 

använda sig av anonymitet för fall och deltagare. Denna anonymisering innebär enligt Larsson 

(1994) en motsättning mellan det etiska värdet och validiteten eftersom inte slutsatserna kan 

styrkas med full tydlighet. Det finns då en risk att det som framförs som bevis uppfattas som 

falskt eller oklart. Men vi har ändå valt att ge de personer vi intervjuat möjligheten att vara 

anonyma. Detta för att de inte skulle tveka på att exempelvis nämna faktorer som fungerat dåligt 

eller som gått fel inom olika projekt och för att de skulle uttala sig i sin yrkesroll och inte som 

privatpersoner. 

  

Som innan nämnt har vi författare sedan tidigare en relation till en av de anställda på E.ON 

Värme Sverige. Denna relation har gett oss bättre förkunskap och kontakt med företaget. Men då 

andra anställda kan komma att känna till detta skulle det kunna påverka deras inställning till 

studien, både i positiv och i negativ bemärkelse. Vi ser alltså en viss risk att tillförlitligheten i vår 

uppsats skulle kunna påverkas av denna relation.  
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2.7 Källkritik 

Forskare bör kontinuerligt under arbetsprocessen vara kritiskt inställda till de källor som används 

eftersom det alltid finns en risk att de inte är tillförlitliga. Det gäller framförallt vid användning 

av andrahandsinformaton. (Patel & Davidson, 2011) Vår datainsamling består av såväl 

förstahandsinformation (intervjuer) som andrahandsinformation (dokument). På grund av detta 

har vi löpande arbetat med att granska källor, exempelvis genom att kontrollera att använda 

artiklar är klassade som vetenskapligt vedertagna. För att öka trovärdigheten i studien har vi i 

minsta möjliga mån använt internetbaserade källor. 
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3 Teori 

Nedan kommer den teoretiska referensram som använts i studien att presenteras. Referensramen 

innehåller bland annat en djupare redogörelse för relevanta begrepp och konkreta modeller för 

att sprida kunskap. 

3.1 Projekt 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att organisationer arbetar i projektform (Schindler & 

Eppler, 2003). Projekt kan definieras på många olika sätt, nedan presenteras två tolkningar: 

 

”Att använda mänskliga, materiella och finansiella resurser på ett planerat och organiserat sätt. 

I projektet genomförs en process från idé till verklighet med god struktur. Syftet är att minska 

tidsåtgång och kostnad för att nå en framgångsrik kvalitativ och kvantitativ förändring" 

 (Lööw, 2003, s. 6) 

 

”Ett projekt är en uppsättning aktiviteter avsedda att uppnå ett visst slutresultat som är av 

tillräcklig betydelse för att vara av intresse för ledningen” 

(Anthony och Govindarajan 2007, s. 730, författarnas översättning) 

 

 Projekt kan även beskrivas som temporära organisationer, ”som både i avsikt och i faktiskt 

utförande är tidsbegränsade” (Packendorff, 2003, s. 61). Definitionerna av projekt är alltså 

många och projekt som arbetsform täcker en rad olika situationer. Gemensamt för projekt är att 

de alla består av tre avgörande komponenter; omfattning, kostnad och tid. (Björkegren, 1999) 

  

Viktiga skillnader mellan projekt och kontinuerlig verksamhet är att projekt har ett mål och en 

kontinuerlig verksamhet ofta har flera mål och fasta arbetsrutiner. Projekt kan ha olika designer 

beroende på syftet med dem, det är därför svårt att ha en standarddesign för dem. Ibland kan 

erfarenheter och analyser från tidigare projekt användas som bas för kostnadsuppskattning av 

likartade projekt, men ofta skiljer sig projekt så pass mycket i karaktär att detta inte är möjligt. 

(Anthony & Govindarajan, 2007)  
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Projekt kan delas in i fyra olika karaktärer beroende på deras uppgifter och sammansättning av 

anställda. Figur 1 kan förklaras genom ett exempel. Projektgrupp X har arbetat med flera 

liknande projekt tillsammans och kan därför beskrivas som karaktär A. De kan då ha kunskaper 

som skapats genom att de tidigare utfört likartade projekt. En nyligen sammansatt projektgrupp, 

Y, ska genomföra ett liknande projekt som projektgrupp X och kan därför beskrivas som 

karaktär C. Detta projekt är inom samma område, men projektgruppen har inte tidigare utfört 

liknande projekt. (Björkegren, 1999)  

 
FIGUR 1. BJÖRKEGRENS OLIKA PROJEKTKARAKTÄRER. (BJÖRKEGREN, 1999, S. 31) 

 

Projekt kan ur ett project management-perspektiv ses som en unik sammansättning av aktiviteter 

som är klart separerade från vardagliga aktiviteter i organisationen. Men för att slippa ”uppfinna 

hjulet” varje gång bör, enligt knowledge management, erfarenheter från tidigare projekt 

användas i nya projekt. (Björkegren, 1999) 

3.1.1 Alternativ tolkning av Björkegrens projektkaraktärer 

I Björkegrens (1999) modell kategoriseras projekt i fyra olika typer utifrån uppgift och 

projektgrupp. Projekttyperna är oberoende av varandra och bestäms enbart med hänsyn till 

rådande situation vid projektets start. Vi har istället valt att tolka modellen som dynamisk där 

projektledare rör sig mellan de olika stadierna i en cykel. De fyra projekttyperna är alltså inte 

statiska, utan genom en rörelse kommer projektledare ställas inför de olika typerna av projekt 

och nya sammansättningar av grupper. 

 

(D) 
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Beroende på vilket typ av projekt som projektledaren står inför ger det olika implikationer för 

kunskapsöverföringen, både vad gäller att ta till sig tidigare kunskap och att sprida vidare ny. 

Vår tolkning innebär att alla projektledare någon gång börjar med en ny typ av projekt och en ny 

projektgrupp. Det blir därför viktigt att efter projektet sprida vidare sina erfarenheter och 

lärdomar, varför det även gäller att ha ett väl fungerande system för hur detta ska ske. I 

nästkommande led kan arbetet bestå av samma typ av projekt och samma grupp, varpå 

kunskapsupptagningen inte blir lika central för gruppen. Nästa projekt kan istället vara av 

liknande karaktär men med en ny grupp av människor. Det blir då nödvändigt att de nya 

gruppmedlemmarna tar till sig erfarenheter och lärdomar från föregående projekt. Ponera 

slutligen att samma grupp arbetar med ett nytt projekt. Då behöver hela gruppen ta till sig 

kunskap om projektet i fråga från föregående projektledare. Efter detta sluts cirkeln och 

projektledaren är tillbaka till utgångsläget, med en ny grupp och ett nytt projekt. 

3.2 Kunskap 

Vad kunskap är kan inte besvaras på något enkelt sätt, det finns många olika tolkningar och 

begreppet har en lång historia inom filosofin (Björkegren, 1999). Inom IT skiljs det ofta på data, 

information och kunskap. Data kan ses som råa siffror och fakta, information kan ses som 

bearbetad data och kunskap är då bekräftad information. (Liyanage, Elhag, Ballal & Li, 2009) 

  

Eftersom den mänskliga hjärnan inte har kapacitet att rymma all relevant information, är hjärnan 

konstruerad på ett sätt som gör det omöjligt för människor att sätta ord på all kunskap som denna 

innehar. Kunskap som är svår att uttrycka benämns tyst kunskap. (Dolfsma, 2008) Den kunskap 

som går att sätta ord på och beskriva benämns som explicit kunskap. Skillnaden mellan dessa 

kan beskrivas som att veta hur (tyst) och veta att (explicit). Grovt kan de alltså ses som praktisk 

och teoretisk kunskap. (Dolfsma, 2008; Björkegren, 1999) Björkegren (1999, s. 24) beskriver att 

dessa kunskaper kan ses som "två sidor av ett mynt, där ingen kan existera utan den andra". 

  

Kunskap från projekt kan delas in bland annat i två kategorier, organisatorisk kunskap och 

teknisk kunskap. Ingen av dessa kunskaper kan ses som kopplade till en speciell process eller 

produkt. Den organisatoriska kunskapen är av det administrativa slaget och berör områden såsom 

kostnadsplanering och upphandlingar. Teknisk kunskap handlar om erfarenheter kring olika 

tekniska element som kan förekomma i projekt. Dock handlar det till exempel inte om hur en 
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specifik panna fungerar eller hur en viss maskin används. Den kan mer ses som upplysande om 

tekniska problem som kan uppstå och hur dessa bör undvikas, samt vad som vid olika 

projekttyper bör tas i beaktning i projektets planeringsfas. (Björkegren, 1999) 

 

Kunskapsbegreppet kan även delas upp och klassificeras utifrån dess omfång. Gasik (2011) delar 

in kunskapsbegreppet i två skalor; mikrokunskap och makrokunskap. Mikrokunskap är den 

kunskap som behövs för att utföra en uppgift eller lösa ett problem (eller delar av dessa) medan 

makrokunskap är all den kunskap som en specifik person besitter. 

3.3 Knowledge Management 

Knowledge management har blivit en viktig del i många organisationer då kunskap bidrar till 

framgång och konkurrensfördelar (Omerzel, 2010). Många gånger kan knowledge management 

definieras som att göra det som behövs för att få ut det mesta av kunskapsresurser (Becerra-

Fernandez, González & Sabherwal, 2004). Det kan även beskrivas som processen då 

organisationen skapar värde från dess immateriella tillgångar. Det handlar alltså om hur kunskap 

kan utnyttjas på bästa sätt, både externt och internt. (Liebowitz & Megbolugbe, 2003) 

  

Inom litteraturen kring knowledge management finns vissa skillnader angående vilka processer 

som ingår, dock finns det fyra vanligt förekommande faktorer. Dessa är att skapa, lagra/hämta, 

överföra/sprida och tillämpa kunskap. På senare tid har dock att skapa och överföra/sprida blivit 

de centrala delarna av knowledge management. (Karim, Razi & Mohamed, 2012) 

3.4 Kunskapsspridning 

Kunskapsspridning är en betydelsefull del av knowledge management (Hendriks, 1999; 

Liyanage et al., 2009). Enligt Holdt Christensen (2003) innebär kunskapsspridning att kunskap 

görs tillgänglig i ett sammanhang där den tidigare varit otillgänglig. Hendriks (1999) beskriver 

kunskap på en mer detaljerad nivå och skiljer på begreppet kunskapsspridning och andra begrepp 

som kommunikation och informationsspridning. Kommunikation och informationsspridning är 

enligt honom besläktade med kunskapsspridning, men inte samma sak. Hendriks (1999) 

beskrivning av kunskapsspridning presenteras i figuren nedan. 
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FIGUR 2. EN FÖRENKLAD BILD AV KUNSKAPSSPRIDNING. (HENDRIKS, 1999, S. 93) 

 

Kunskapsspridning består i figuren av två delprocesser. Den första gäller de som innehar 

kunskapen och innebär att de gör sin kunskap tillgänglig för andra än sig själva. Detta kan ske på 

flera olika sätt, till exempel genom att de föreläser kring kunskapen de besitter eller kodifierar 

den i ett kunskapssystem. Den andra delprocessen rör de som önskar att få kunskapen, i figuren 

benämnda rekonstruktörer istället för mottagare eftersom det senare antyder en passiv roll. 

(Hendriks, 1999) För att kunskapen ska vara till nytta måste personen som vill använda 

kunskapen också förstå den (Gasik, 2011). En lyckad kunskapsöverföring bör alltså resultera i att 

mottagaren av kunskapen tar till sig denna för att kunna utnyttja den (Liyanage et al., 2009). 

Även denna delprocess kan utföras på olika sätt, till exempel genom att läsa dokument eller att 

försöka förstå kodifierad kunskap i ett kunskapssystem (Hendriks 1999). 

  

Att sprida kunskap är emellertid inte helt problemfritt. Det kan inom företaget finnas en mängd 

olika faktorer som hindrar spridningen från sändare till mottagare eller rekonstruktör. I Hendriks 

(1999) figur kallas dessa barriärer och kan vara relativt okomplicerade såsom tidsrelaterade 

problem och geografiska skillnader, eller mer problematiska såsom sociala, kulturella och 

språkliga skillnader. 

  

Holdt Christensen (2003) redogör för ett antal av dessa faktorer vilka huvudsakligen rör 

motivation och arbetsrelationer. Han skriver att arbetsrelationerna påverkar de anställdas 
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motivation till att dela kunskap. Om anställda ser sin kunskap som makt genom vilken de kan 

behålla sin status finns det inga motiv för dem att dela kunskapen vidare. Motivationsfaktorn är 

även enligt Hendriks (1999) av central betydelse för kunskapsdelningen. Detta gäller också för 

den teknologi som är avsedd att stödja kunskapsdelningen. Hendriks (1999) menar att om 

individer inte är motiverade att dela kunskap är sannolikheten inte särskilt stor att de är 

motiverade att använda verktyg skapade för att underlätta kunskapsdelning. En annan viktig 

faktor är huruvida mottagaren har tillräckligt med kunskap för att kunna ta emot kunskapen 

(Hold Christensen, 2003). Hendriks (1999) förklarar denna aspekt med en jämförelse av 

handelsvaror. Kunskap är enligt honom inte en vara som fritt kan skickas vidare eftersom den är 

bunden till en viss individ. För att lära sig någonting från en annan person är en rekonstruktion 

nödvändig. Det krävs därför kunskap för att få kunskap och därmed också för att dela kunskap. 

Gasik (2011) menar att det inte är förekomsten av kunskapen i sig som skapar nytta för företagen, 

utan det viktiga är att den tillämpas på rätt sätt. 

 

Holdt Christenen (2003) beskriver att teknologi kan underlätta arbetet med att dela kunskap. Han 

menar att teknologi ökar möjligheten att dela kunskap men bör inte ses som ett sätt att sprida 

kunskap i sig eftersom det ofta kräver samspel mellan olika personer. Enligt honom kan intranät 

eller databaser ge individer en uppfattning om vilka personer som varit involverade i olika 

projekt och därigenom ge dem kunskap om genomförandet av liknande projekt. Teknologi kan 

därför både innehålla kunskap och ange vem som besitter denna kunskap. Detta beskriver även 

Hendriks (1999) som menar att informationsteknologi både kan främja kunskapsdelning och 

underlätta tillgång till information om kunskap. Han benämner information om kunskap meta-

kunskap, vilket inkluderar bland annat beskrivningar om vem som innehar specifik kunskap 

(kunskapsinnehavare) och vem som kan vara intresserad av den kunskapen 

(kunskapsrekonstruktörer). Enligt Hendriks (1999) kan teknologin också minska några av de 

barriärer som är förknippade med kunskapsspridning, till exempel tidsrelaterade problem.  

  

Kunskap är en immateriell tillgång som kan användas utan att den minskar eller förloras. Att föra 

vidare kunskap är en process som ökar företagets kapacitet utan att minska möjligheten att 

tillämpa kunskapen i den initiala situationen. Logiken i att föra vidare kunskap ligger alltså i att 

det finns identiska eller analoga situationer vid utförandet av olika projekt. (Gasik, 2011) 

Kunskapen som förs vidare kan dock vara av varierande karaktär, vilket gör att metoden för att 
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sprida kunskapen är beroende av vilken typ av kunskap det är som ska spridas (Holdt 

Christensen, 2003). Även Hendriks (1999) förespråkar att olika metoder för att sprida kunskap 

bör användas, men utgår istället från de olika målen med kunskapsdelning och de sammanhang i 

vilka kunskapen ska spridas. Författaren redogör för olika sätt att dela kunskap beroende på 

vilken situation företaget befinner sig i. Vad gäller målen med kunskapsdelning skiljer han på 

situationer där kunskap delas för att individer eller grupper ska tillämpa existerande kunskap och 

situationer där individer kombinerar sin kunskap för att skapa ny kunskap. Om ändamålet med 

kunskapsdelningen är att kunskapen ska tillämpas i nya situationer menar Hendriks (1999) att 

metoder där kunskapen är så tillgänglig och utförligt beskriven som möjligt är de mest lämpliga, 

till exempel genom detaljerade projektbeskrivningar eller videoklipp. För detta syfte bör därför 

kunskapsinnehavarna uppmuntras att presentera sin kunskap i ett lättillgängligt format. 

Kunskapsdelning med avsikt att skapa ny kunskap kan i motsats till förra syftet hämmas av 

alltför tydliga och noggranna dokumentationer. I sådana situationer är kunskapen mer en 

utgångs- och referenspunkt för nya kreativa idéer. Lämpliga metoder är enligt Hendriks (1999) 

de som tillåter individer att utnyttja varandras kreativa egenskaper, det vill säga metoder som är 

fokuserade på kunskapsrekonstruktörerna. 

  

Vad gäller de sammanhang där kunskapen sprids skiljer Hendriks (1999) på situationer där 

kunskapen delas sekventiellt (till exempel genom en kunskapsbas) och parallellt (till exempel 

genom en projektgrupp som arbetar med kunskapsproblem). Vid kunskapsdelning för senare 

tillämpning menar författaren att en sekventiell metod är rimlig, medan det vid kunskapsdelning 

för skapande av ny kunskap kan vara mer givande med en parallell metod. 
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3.5 Modeller 

3.5.1 Knowledge Sharing Systems, KSS och Expert Systems, ES 

Niwa (1990; 1991) diskuterar i sina artiklar olika typer av kunskapsbaserade system. 

Distinktionen ligger i kunskapsflödet mellan sändare och mottagare och systemen kategoriseras 

därför antingen som Knowledge Sharing Systems (KSS) eller Expert Systems (ES). 

  

KSS och ES har på grund av sina skilda syften också annorlunda strukturer. Trots att det har 

utvecklats en rad olika ES har syftet alltid varit att hjälpa nybörjare lösa problem genom att låta 

dem ta del av expertkunskap i form av en kunskapsbas. Signifikant för denna typ av system är att 

en eller mycket få experter tillhandahåller kunskap inom ett relativt smalt område för att många 

nybörjare senare ska ta del av den. (Niwa, 1991) Systemet liknar alltså ett konsultupplägg och ett 

exempel där ES är vanligt förekommande är läkemedelsbranschen (Niwa, 1990). Detta 

envägsflöde gör enligt Niwa (1991) att ES inte lämpar sig för yrken där kunskapen är 

decentraliserad, eftersom det där saknas experter som levererar kunskap och nybörjare som 

använder den. Niwa (1990) menar istället att expertis i sådana yrken ofta är spridd över många 

anställda i olika positioner, vilket gör att de anställda ligger någonstans emellan nybörjare och 

experter på kunskapsskalan. Dessutom är uppgifterna i dessa yrken relativt omfattande och 

ostrukturerade. För ovan nämnda yrken lämpar sig därför KSS bättre. 

 

  

 

FIGUR 3. EXPERT SYSTEM. (NIWA, 1990, S. 279) 
 

KSS är enligt Niwa (1991) den kategori av kunskapsbaserade system som möjliggör en effektiv 

kunskapsdelning mellan personer i arbeten där kunskapen är spridd bland många anställda. 

Grundidén i detta system är att de som levererar kunskapen också är de som använder den, 
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strukturen är alltså i detta fall ett tvåvägsflöde. KSS kan också vara effektivt i yrken som rymmer 

flera olika kunskapsområden och kunskapskällor. Detta eftersom det i sådana yrken blir allt 

viktigare att använda så mycket kunskap från olika källor som möjligt för att lösa komplicerade 

problem. 

 

 

FIGUR 4. KNOWLEDGE SHARING SYSTEM. (NIWA, 1990, S. 279) 

  

Det finns många självständiga kunskapsdelar i ett KSS. Detta eftersom det i yrken där kunskapen 

är decentraliserad och där det finns flera kunskapsområden också finns varierande kunskap från 

olika källor. Där finns alltså kunskaper som inte har någon logisk anknytning till varandra. Niwa 

(1990, 1991) belyser därför vikten av att ett KSS kan sammankoppla de olika delarna i systemet 

för att ge användarna relevant kunskap, något han kallar kunskapsassociation. Dock är det svårt 

för KSS att göra denna sammankoppling. Niwa (1990) beskriver hur systemet kan använda sig 

av en synonymordbok för att ur tillgänglig information inhämta ord som kan associeras till 

varandra, till exempel ”skoj” och ”nöje”. Det är emellertid svårt för KSS att tillämpa denna 

teknik eftersom kunskap vanligtvis uttrycks i fraser och meningar, inte i ord. KSS kan också 

använda en analog metod som utnyttjar tidigare erfarenheter genom att uppmärksamma likheter 

mellan nya och gamla situationer. Problemet med detta associeringssätt ligger i att vissa likheter 

beror på omständigheter som är svåra att förutse. Indexering är en tredje metod som liknar den 

föregående och innebär att kunskapen i systemet knyts samman genom ett register av gamla 

erfarenheter. De tidigare erfarenheterna kan sedan tas fram med hjälp av detta register och 

användas för att tolka eller lösa nya problem, men det är också det som är svårigheten med detta 

tillvägagångssätt. Niwa (1990) menar att det i princip är omöjligt att välja relevanta beteckningar 
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för register i arbeten där kunskapen är decentraliserad, eftersom uppgifterna i dessa yrken är 

omfattande och ostrukturerade. 

 

För att sammankoppla de olika kunskaperna i systemet, det vill säga att associera kunskap, 

använder KSS en metod där människa och dator samspelar. Människans associativa förmåga 

utnyttjas som en del av systemet. Metoden inkluderar en kunskapsbas som lagrar 

erfarenhetsbaserad kunskap, ett datorgränssnitt som använder kunskapsbasen på ett logiskt sätt 

och människans associationsförmåga som använder kunskapsbasen intuitivt. Sammankopplingen 

av kunskapen sker genom samarbete mellan gränssnittet och människans associativa förmåga. 

För att samarbete mellan systemet och användaren ska uppstå krävs det att den mänskliga 

associationsförmågan simuleras och omvandlas till en datorfunktion. 

  

 

 

FIGUR 5. SAMSPEL MELLAN KSS OLIKA DELAR. (NIWA, 1991, S. 547) 

  

Ett KSS kan sammanfattas enligt bilden ovan. Kunskapsbasen består av flera av varandra 

oberoende kunskapsdelar från olika källor (t.ex. avdelningar eller människor). Det behöver alltså 

inte finnas något tidigare samband mellan dessa delar. För att sammankoppla olika 

kunskapsdelar inom samma källa och koppla samman kunskap från olika källor i kunskapsbasen, 

använder KSS metoden där dator och människans associationsförmåga samspelar med varandra. 



  
 

 27 

Användare av KSS kan utnyttja kunskapsbasen effektivt eftersom de inte bara kan få fram 

kunskap som de själva sammankopplat från en och samma källa, utan även kan få fram 

associerad kunskap från olika källor i kunskapsbasen. De kan till exempel koppla samman eller 

integrera olika typer av kunskaper som annars inte hade kunnat förutses när kunskapsbasen 

implementerades. 

3.5.2 Practice Selection Framework, PSF 

Practice selection framework (PSF) är ett system för kunskapsspridning framtaget av Ivarsson 

och Gorschek (2011). Målet med PSF är att stödja nya projekt och projektledare med de 

erfarenheter och den kunskap som organisationen tidigare samlat på sig. Ivarsson och Gorschek 

(2011) belyser problemet med att projektledare ofta går in i projekt på ren magkänsla. Istället för 

att rådfråga kollegor tenderar projektledare att enbart förlita sig på sina egna erfarenheter. Med 

hjälp av PSF ska organisationen samla på sig allas ”magkänslor”. Genom att samla dessa på ett 

och samma ställe ges projektledare möjlighet att titta på och använda mer än sina egna 

erfarenheter vid kommande projekt.  Dock finns det enligt Ivarsson och Gorschek (2011) risker 

med att endast förlita sig på interna erfarenheter, till exempel kan dessa på lång sikt komma att 

bli obsoleta. Detta bör undvikas genom att hålla databasen uppdaterad och plocka bort gamla och 

irrelevanta erfarenheter. 

  

I PSF är erfarenheter strukturerade och lagrade på ett sätt som anpassats efter organisationen. 

Systemet inkluderar så kallad meta-data, kortfattad information om erfarenheterna, vilken 

innefattar exempelvis tips, för- och nackdelar och hur erfarenheterna kan tillämpas. Genom 

denna anpassning får organisationen ett mer individualiserat system och på så vis den mest 

effektiva metoden för lagring. Detta är något som även Gasik (2011) understryker. Kunskap 

måste enligt honom vara väldefinierad och strukturerad för att vara användbar för andra än 

personen som skapade den. Att organisera kunskap innebär att skapa en struktur för 

kunskapsbasen vilket möjliggör en effektiv tillgång till den kunskap som behövs vid en specifik 

situation. Genom klassificering, till exempel med hjälp av nyckelord, kan kunskapen förvaras i 

kunskapsbasen för senare användning. 

  

Ivarsson och Gorschek (2011) poängterar även vikten av att det är organisationen själv som 

beslutar kring hur ett system ska formas. Detta för att systemet ska passa den struktur och 
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information som finns inom organisationen. Genom att kategorisera informationen ökar 

förståelsen samtidigt som det underlättar användandet av systemet. Kategoriseringen bör göras i 

samverkan med organisationen för att inte överflödiga och onödiga kategoriseringar ska skapas. 

Detta styrks även av Niwa (1991) som menar att det krävs ett tätt samarbete med användarna av 

systemet för att ett kunskapssystem ska kunna implementeras på ett smidigt och lyckat sätt. Om 

användarna inte inkluderas i processen är risken att de blir negativt inställda till systemet och inte 

utnyttjar dess kapacitet. Att anställda är motvilliga att använda system som de själva inte varit 

med och utvecklat är även känt som “the not invented here problem”.  

3.5.3 Muntlig kunskapsspridning 

Det finns andra modeller för att sprida kunskap än datoriserade. En variant är muntlig överföring 

av kunskap, något Davenport och Prusak (1998) tagit fasta på och uttrycker på följande vis: 

  

“How can an organization transfer knowledge effectively? The short answer, and the best one, 

is: hire smart people and let them talk to one another. Unfortunately, the second part of this 

advice is the more difficult to put into practice.” 

 (Davenport & Prusak, 1998 s. 88) 

  

Gavrilova och Andreeva (2012) diskuterar vikten av kunskap inom organisationer och har tagit 

fram en modell för hur denna kan spridas. De skriver om knowledge engineering (KE), vilket är 

begreppet för processen när experter delar med sig av sin kunskap. Begreppet myntades från 

början för att skapa IT-system i vilka experters kunskap skulle lagras. Detta är dock ett 

tidskrävande uppdrag och författarna har istället hämtat inspiration från KE för att utveckla 

knowledge management med nya tankar och metoder. 

  

Modellen som Gavrilova och Andreeva (2012) har skapat syftar till att utnyttja experters 

kunskap, vilket är en av de centrala delarna i KE. För att detta ska genomföras föreslås att en, 

vad författarna kallar, analytiker ska vara ansvarig för insamlings- och delningsprocessen av 

kunskap. Modellen kan delas upp i tre olika tillvägagångssätt för att samla och sprida kunskap; 

analytikerledd, expertledd och samarbetande. Det första tillvägagångssättet, analytikerledd, är 

vad författarna kallar en aktiv metod. Det innebär att kunskapen “dras” ur experterna med hjälp 

av bland annat intervjuer eller frågeformulär, och analytikerns roll blir därför väldigt aktiv. Det 
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expertledda tillvägagångssättet är passivt då analytikerns roll innebär att denne exempelvis 

genomför observationer vilka han senare analyserar, eller att en expert håller i diskussioner eller 

föreläsningar. Slutligen innebär det samarbetande tillvägagångssättet att analytikern och experten 

tillsammans försöker ta fram kunskapen och sprida den. Ett exempel på samarbete är rollspel där 

man tar fram scenarion och utvärderar prestationerna. 

3.6 Sammanfattning av teori 

Forskningsfrågan som studien syftar till att besvara är hur E.ON Värme Sverige på ett effektivt 

sätt kan sprida lärdomar från projekt vidare i organisationen. För att besvara frågan har vi i den 

teoretiska referensramen behandlat olika begrepp och områden vilka strukturerats enligt följande. 

 

 

FIGUR 6. EGEN SAMMANFATTNING AV TEORIN. 

 

Den teoretiska referensramen inleds med en introduktion till ett antal centrala begrepp. Projekt, 

kunskap och knowledge management är alla för studien viktiga begrepp som behöver definieras 

för att skapa en förståelse kring forskningsområdet vi valt att studera. Eftersom begreppen är 

vida krävs en tydlig avgränsning för att deras innebörder i vårt sammanhang inte ska kunna 

misstolkas eller framstå som diffusa. Avsnittet som berör kunskapsspridning skildrar olika 

aspekter av denna process. Detta är viktigt eftersom ett val av system för att sprida kunskap 

bland annat påverkas av faktorer som eventuella barriärer och ändamålet med spridningen. 

Slutligen har tre olika modeller för kunskapsspridning presenterats. Dessa modeller kommer 

• 3.1 Projekt 
• 3.2 Kunskap 
• 3.3 Knowledge management 

Begrepp 

• 3.4 Kunskapsspridning Process 

• 3.5.1 KSS 
• 3.5.2 PSF 
• 3.5.3 Muntlig kommunikation 

Modeller 
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jämföras med E.ON Värme Sveriges nuvarande system och ligga till grund för det förslag som 

ska tas fram.  

 

Intervjuguiden som använts till det följande empiriavsnittet har skapats med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Denna intervjuguide finns i bilaga 3. 
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4 Empiri 

I det här avsnittet kommer det först att ges en beskrivning av hur investeringsprocessen hos 

E.ON Värme Sverige ser ut. Därefter följer redogörelser för hur organisationen arbetar med 

kunskapsöverföring idag samt vad utvalda intervjupersoner vill förbättra med det nuvarande 

systemet.  

4.1 E.ON 

E.ON-koncernen är ett av världens största privatägda energiföretag och de har i dagsläget 

verksamhet i Europa, USA och Ryssland. I detta arbete har vi behandlat E.ON Värme Sverige, 

som är en del av E.ON Sverige-koncernen. Denna koncern ägs av E.ON Nordic, vilken har det 

tyska E.ON AG som moderbolag. (http://www.eon.se/om-eon/Om-foretaget/)  

 

E.ON Sverige AB:s föregångare var Sydsvenska Kraftaktiebolaget vilket grundades 1906 och 

senare bytte namn till Sydkraft. E.ON AG valde 2001 att köpa svenska Sydkraft och tre år senare 

köptes ytterligare ett energibolag, Graninge. År 2005 slogs de två bolagen ihop och fick sitt 

nuvarande namn, E.ON Sverige. 

 

E.ON Värme Sverige är främst inriktade på fjärrvärme och levererar detta genom ca 40 olika nät 

runt om i Sverige och driver ca 600 fjärrvärmepannor. Bolaget delas upp i tre olika regioner; syd, 

mitt och nord, och har över 20 kontor i olika städer i Sverige. Varje år gör E.ON Värme Sverige 

investeringar värda 800 miljoner - 1 miljard, vilka ofta genomförs via projekt. (www.eon.se/om-

eon/Om-foretaget/EONs-historia/)  

4.2 Investeringsprocessen på E.ON Värme Sverige 

Vid projekt på E.ON Värme Sverige finns det tydliga styrdokument för vilka moment som måste 

genomföras och hur dessa ska dokumenteras, innan en investering kan realiseras. De projekt som 

är kopplade till de slutrapporter vi har fått ta del av har alla varit av en något större karaktär, 

vilket innebär att bolagets investeringsråd har godkänt investeringen. Bolagets investeringsråd 

tar upp investeringar som berör kategori D-G (se Tabell 1). Rådet är sammansatt av E.ON Värme 

Sveriges VD och  fungerar som en stödfunktion för beslutsfattande vid affärer och inversteringar. 

Förutom VD består investeringsrådet av personer med expertkunskap från olika områden av 

http://www.eon.se/om-eon/Om-foretaget/
http://www.eon.se/om-eon/Om-foretaget/EONs-historia/
http://www.eon.se/om-eon/Om-foretaget/EONs-historia/
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verksamheten, till exempel förbränning och ekonomi. Ur det styrdokument som tagits fram för 

investeringsbeslut på E.ON Värme Sverige beskrivs investeringsrådet på följande vis: 

 

“Investeringsrådet är ett stödforum till VD för beslutsfattande om affärer och investeringar. VD 

är ordförande, beslut fattas på hennes mandat och hon har det slutliga avgörandet. 

Investeringsrådet har ca 7 medlemmar och har inplanerade protokollförda möten ca varannan 

vecka.” 

(Bilaga 2, utdrag ur styrdokument) 

 

Målsättningen med att inkludera ett investeringsråd i processen är att underlätta beslutsfattandet 

och på så vis stimulera nya affärs- och investeringsmöjligheter. Som tidigare nämnts är det inte 

alla investeringar som måste gå via bolagets investeringsråd. (Bilaga 2, utdrag ur styrdokument) 

Mindre investeringar sköts i regel lokalt eller regionalt. Vissa regioner har egna investeringsråd 

som liknar bolagets, men där investeringar sköts inom regionen. Dock ska alla investeringar i 

kategori D gå igenom investeringsrådet enligt mandattabellen (se Tabell 1), som visar vilka 

beslutnivåer som finns vid E.ON Värme Sverige. I takt med att investeringsbeloppet ökar 

varierar beslutsinstansen. Kategori A avser den lägsta investeringsnivån med därefter ökande 

belopp.  
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Kat. Beslutsfattare/ 
Forum för beslut 

Maximalt belopp 

A Enhetschef eller den regionchefen 
utser/ 
Lokal/funktionell ledningsgrupp 

x MSEK inom budget eller annat belopp 
beslutat av regionchefen. 

B Regionchef/ 
RLG (Regional Ledningsgrupp) 

x MSEK inom budget. 

C Regionchef/ 
RLG (Regional Ledningsgrupp) 

I region Mitt och Syd x MSEK vad avser 
den storskaliga verksamheten i Malmö, 
NOS (Norrköping & Söderköping) samt 
HÖK (Hallsberg, Örebro & Kumla). 

D VD/Inv råd/MB-medlem (Karin). MB 
skall informeras från x MSEK innan 
beslut i EVS. 

x MSEK inom budget 
x MSEK utom 

E VD/Inv råd => MB => EVS Styrelse (1 x MSEK inom budget 
x MSEK utom 

F VD/Inv råd => MB => E.ON Sveriges 
Styrelse => EVS Styrelse (1(2 

x MEUR 

G VD/Inv råd => MB => E.ON Vorstand => 
E.ON Sveriges Styrelse => EVS Styrelse 
(1(3 

~ 

 

TABELL 1. BESLUTSNIVÅER “MANDATTABELL”. ( BILAGA 2,UTDRAG UR STYRDOKUMENT) 

 
 

Som framgått ovan är studien koncentrerad på projekt som går genom bolagets investeringsråd, 

vilket innebär kategori D-G i mandattabellen. Därför kommer beskrivningen nedan vara inriktad 

på processen vid just sådana investeringar. 

I processen möter projektledaren investeringsrådet vid ett antal tillfällen beroende på hur stor 

investeringen är och om den har godkänts eller ej. De olika tillfällena kan beskrivas med hjälp av 

figur 7.  
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FIGUR 7. MILSTOLPAR I INVESTERINGSBESLUTSPROCESSEN. ( BILAGA 2,UTDRAG UR STYRDOKUMENT) 

 

Ett projekt börjar med att en beställare, intern eller extern, initierar det. Efter detta tilldelas en 

projektledare projektet varpå denne tar fram ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget läggs sedan 

fram för investeringsrådet där det tas upp till diskussion. Därefter ges ett så kallat Gate 1-

godkännande av investeringsrådet, vilket innebär att projektet är godkänt för att börja använda 

interna medel. Ofta ges här ett godkännande till att använda en bestämd summa pengar för att 

genomföra en förstudie innan projektet påbörjas. När förstudien är genomförd ska ett nytt 

beslutsunderlag lämnas till investeringsrådet som beskriver projektet och motiverar den summa 

pengar som angivits i ansökan till projektet. Här är det VD som har mandat att ta beslut, men 

som tidigare nämnt väljer hon att ta hjälp av investeringsrådet för att fatta sitt beslut. Om hon 

väljer att godkänna det får projektet ett Gate 2-godkännande. Vid projekt i kategorierna E-G 

kommer det i denna fas gå vidare upp i organisationen, till E.ON Värme Sveriges styrelse,  innan 

ett slutbeslut kan tas. I fall med Kategori D-investeringar är Gate 2 synonymt med ett 

slutgodkännande. När ett slutgodkännande medgivits kan projektets genomförande påbörjas. I 

vissa fall kan förutsättningar förändras under projektets gång, varpå ansökan om ytterligare 

finansiella medel kan bli aktuellt. Denna process ersätter det gamla slutgodkännandet och kallas 

tilläggsbeslut. (Bilaga 2, utdrag ur styrdokument) 

 

Då projektet avslutats och tagits i drift genomförs en första uppföljningsrapport, en så kallad 

PCA 1-rapport (Post Completion Audit). När PCA 1-rapporten är skriven ska projektledaren 

presentera denna för investeringsrådet, som slutligen godkänner rapporten. 2-3 år efter det att ett 

projekt tagits i drift genomförs en PCA 2-rapport för att få ytterligare en uppföljning på projektet. 
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(Bilaga 1, PCA-mall) Syftet med denna rapport är att se om projektet följt budget, om det 

förekommit avvikelser och hur det slutliga utfallet för projektet blivit. Även denna presenteras 

för investeringsrådet. Om PCA 2 godkänns betraktas projektet som avslutat av investeringsrådet 

och PCA 2 arkiveras. (Internt material, E.ON Värme Sverige) 

 

De PCA-rapporter som presenteras och godkänns av investeringsrådet lagras hos business 

controllern. Samtliga rapporter förvaras i en virtuell mapp, till vilken åtkomsten är begränsad. 

Mappen är inte sorterad efter någon systematisk metod, men rapporterna är ofta namngivna efter 

den plats projektet utförts på samt vilken typ av projekt det varit. (Internt material, E.ON Värme 

Sverige) 

 

I investeringsrådet klassificeras projekten in i olika grupper beroende på produkttyp. De 

kategorier som används är: 

● Fjärrvärme - Produktion (inkluderar även projekt som innefattar både produktion och 

distribution) 

● Fjärrvärme - Distribution 

● Kyla 

● Totalvärme 

● TotalEl 

● Övriga investeringar 

 

Investeringar delas även in efter investeringsgrund. 

● Underhåll 

● Ersättning 

● Expansion 

● Nya marknader/produkter 

 

Dessa finns representerade i en tabell i investeringsrådets styrdokument, se bilaga 2. Där finns 

även ett förtydligande kring E.ON Värme Sveriges definition på de olika kategorierna samt 

exempel på vad som innefattas i de olika kategorierna. Denna indelning grundar sig främst på 

kapacitet och kapacitetsförändring. 
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4.2.1 PCA-rapporter 

Som beskrivits tidigare skrivs det på E.ON Värme Sverige två rapporter efter det att ett projekt 

har avslutats, en direkt efter uppförandet och en efter några års drift. Det finns tydliga riktlinjer 

för PCA-rapporternas mål och utformning. E.ON Värme Sveriges syfte med PCA-rapporterna är 

dels att få en överblick för de ekonomiska aspekterna, dels att sprida vidare erfarenheter och 

lärdomar till kommande projekt. Genom erfarenheterna och lärdomarna hoppas E.ON Värme 

Sverige att de processer rapporterna gäller kan förbättras. För projekt av kategori D-G ska PCA-

rapporter upprättas för varje projekt. Däremot är det vid mindre projekt upp till varje regionchef 

att besluta om det behövs göras en PCA 2-rapport eller inte. (Bilaga 1, PCA-mall)  

 

Innehållet i PCA-rapporterna skiljer sig något åt men är i grunden tämligen lika, varför PCA 2 

kan ses som en påbyggnad på PCA 1. De formella krav som ställs på en PCA-rapport är 

framförallt att den ska innehålla en sammanfattning av projektets utförande och det ekonomiska 

utfallet. I PCA 1-rapporten ska de erfarenheter som projektet medfört redovisas. Vidare ska 

rapporten även innehålla lärdomar som dragits under projektets gång, det vill säga saker som 

exempelvis ändrats eller förslag till förändringar med grund i de medförda erfarenheterna. PCA 

2-rapporten är mer en ekonomisk rapport där tyngden läggs på ekonomisk jämförelse, 

erfarenheter och lärdomar tas endast med om detta anses nödvändigt. (Bilaga 1, PCA-mall) 

 

En sammanställning av lärdomar från de rapporter vi fått tillgång till visar att vissa lärdomar 

tenderar vara mer frekvent förekommande än andra. Bland de vanligaste fallen kan nämnas några 

mer organisatoriskt inriktade såsom att mer noggranna förstudier bör göras eller att en bra dialog 

med kommunen där projekten genomförs är viktigt för ett lyckat resultat. I tabellen nedan är de 

mest frekventa lärdomarna listade. Frekvensen (se Tabell 2) anger i hur många rapporter, av 

totalt 70, som lärdomen är med. 
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TABELL 2. EGEN SAMMANSTÄLLNING AV DE MEST FREKVENTA LÄRDOMARNA. 

 
 

Nedan följer fyra citat ur rapporterna som exempel på hur lärdomar kan vara nedskrivna: 

 

”Det är viktigt att göra en tillräckligt grundlig förstudie med hjälp av rätt kompetens. Förstudien 

ska också inledas i god tid innan beslut tas om genomförande.” 

 

”De negativa effekterna av att byta PL i ett projekt visar sig tydligt i detta fall. Mycket starka 

skäl borde föreligga innan detta alternativ övervägs. För att minska sårbarheten mot skador i 

projektet till följd av en PL lämnar sitt uppdrag på eget initiativ så bör större projekt i framtiden 

organiseras med ett lämpligt dimensionerat affärsstöd åt PL/annan redundans.” 

 

”Tidig dialog och bra kontakt med kommunen är viktig för ett framgångsrikt projekt” 

 

”I ett väl avgränsat projekt som detta är det lättare att klara kostnadsramarna. Den främsta 

lärdomen är således att det är bättre att ha fler avgränsade projekt än ett stort där flera på 

förhand icke avtalade anslutningar ingår.” 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Underskatta inte projektledarens tid i
projektet

Byt ej projektledare under projektet

Viktigt med konkurrens mellan leverantörer

Räkna med produktionskostnaden på
marginalen

Underskatta ej kostnadskalkyl vid
markarbeten

Viktigt att interna och externa resurser har
tillräcklig kompetens

Viktigt att ha en bra dialog med kommunen

Bättre med fler avgränsade projekt än ett
stort

Gör en mer grundlig förstudie
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4.3 Intervjuer  

Vi har genomfört fyra intervjuer på olika avdelningar inom E.ON Värme Sverige. På så vis har 

vi fått kunskapsöverföringen på företaget belyst ur flera synvinklar. Respondenterna har utöver 

olika roller inom projektarbete också haft varierad erfarenhet av arbetsformen, vilket gjort att vi 

fått ytterligare perspektiv på organisationens arbetssätt. 

4.3.1  Mats Tullgren, Chef vid avdelningen kundanläggningar 

Mats Tullgren arbetar som chef för enheten kundanläggningar. Han har arbetat på E.ON Värme 

Sverige i många år och har tidigare haft flera olika befattningar, bland annat controller, 

ekonomichef och projektledare. Han var även med och bildade investeringsrådet på E.ON Värme 

Sverige. 

 

Beslutsprocessen, som beskrivits innan, menar Mats är mycket strukturerad vilket han ser både 

för- och nackdelar med. Den är inte alltid så flexibel och snabb som ibland krävs, men samtidigt 

dras sällan några förhastade slutsatser då projekten ses ur flera perspektiv innan ett beslut tas. 

Vid stora projekt medför exempelvis diskussion i investeringsråden att rådets samlade 

erfarenheter kan tas med in i projektet. Att ha olika beslutsforum menar Mats är ett bra sätt att 

fånga lärdomar eftersom medlemmarna får feedback på varje projekt i form av efterkalkyler. 

Dock ser han ingen större svårighet i att fånga lärdomar, utan det är att inkludera lärdomar i ett 

kontinuerligt arbetsätt som är det svåra. Han anser att de därför bör vara strukturerade och 

konsekventa samt se till att rapporterna verkligen blir skrivna, så de inte bortprioriteras. 

Ytterligare en svårighet som beskrivs är att hitta en motivationskraft för att få de anställda att 

både lägga in informationen och att leta efter den. Mats ser en lösning på problemet i att sätta 

tydligare mål gällande effektivisering. Genom att sätta mål som kräver att projektledare ser 

tillbaka på lärdomar blir användandet av en databas en förutsättning för att projektledare ska 

lyckas med projekt. Med en struktur där projektledare är ömsesidigt beroende av varandra, det 

vill säga att det krävs att projektledaren själv lägger in information i systemet för att kunna ta del 

av andras erfarenheter, tror Mats att databasen kan bli en naturlig del av arbetssättet där lärdomar 

och slutrapportering kommer prioriteras på ett annat sätt. Han menar därför att styrningen av 

målsättningarna bör ändras till att vara mer inriktad på kvalitet och pengar, eftersom det skulle ge 

incitament till att använda ett sådant verktyg. 
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Ett datoriserat verktyg bör enligt Mats vara användarvänligt då det ska vara lätt att få fram 

exempelvis grafer och diagram, samtidigt som projektledaren på ett enkelt sätt ska kunna mata in 

sin information. De uppgifter som lätt kan kvantifieras bör så göras. Däremot blir det svårt att 

skapa ett system som kan hantera kvalitativ kunskap, menar Mats. Lärdomar angående hur 

arbetet med leverantörer bör gå till eller hur det går att förutse problem är svåra att överföra med 

hjälp av ett automatiserat verktyg. Sådana kunskaper berör mer relationer mellan människor och 

de erfarenheter de besitter, vilka är svårare att sätta i en mall. Checklistor och lathundar fungerar 

ofta på mer kvantitativ information, men när en viss nivå har nåtts menar Mats att det mer 

handlar om yrkeshantverk än automatiserade verktyg. 

 

Mats anser att det inte går att skapa en effektiv kunskapshantering med bara ett system utan det 

krävs att flera olika metoder används. Dels måste hanteringen anpassas efter olika avdelningar 

och individer, dels måste den anpassas efter olika typer av lärdomar då alla lärdomar inte lämpar 

sig lika bra för alla system. För lärdomar som inte går att mata in i datoriserade verktyg gäller det 

enligt Mats att systematiskt arbeta tillsammans med människor. 

 

Möten är ett sätt att arbeta med människor. Mats beskriver exempelvis att de på större 

anläggningsprojekt tidigare haft konferenser några gånger om året. Kundanläggningsavdelningen 

utbyter även kunskap med andra regioner genom att personalen deltar i varandras projekt. 

Utväxling av personal anser Mats är en bra metod som verkligen ger ett konkret utbyte av 

varandras erfarenheter. 

 

Det kan emellertid vara svårt att få den muntliga kommunikationen mellan projektledare att 

fungera. Framförallt beskriver Mats det som svårt att få dem att självmant och spontant tipsa 

varandra. Därför blir beslutsforum och styrgrupper de platser där arbete med spridning av 

lärdomar får ske. Dessa styrgrupper fungerar som stöd och en brygga mellan projekten om det 

exempelvis skulle vara olika projektledare, vilket skapar en kontinuitet i det dagliga arbetet. 

Styrgruppen fungerar även som diskussionsforum, där gruppen i ett tidigt skede kan diskutera 

igenom tidigare erfarenheter och lärdomar med projektledaren för att säkerställa att projektet 

genomförs på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. 
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Mats menar att ett system med lagrade rapporter inte kommer ge projektledare konkreta 

tillvägagångssätt för hur olika saker kan lösas, utan snarare skapa en medvetenhet kring problem 

som kan uppstå inför kommande projekt. Han menar att det förmodligen är svårt att få 

projektledare att systematiskt söka och läsa in sig på tidigare erfarenheter och lärdomar inför 

kommande projekt, och poängterar därför återigen användbarheten hos beslutsforumen som 

vägar att fånga och sprida kunskap i företaget. Ett förslag som Mats själv presenterar är att 

medlemmarna i forumen regelbundet tar till sig och sammanställer de olika erfarenheter och 

lärdomar som förekommit i forumen. Sedan kan större genomgångar göras exempelvis en gång i 

kvartalet. Skulle däremot en databas implementeras anser Mats att en kategorisering inte bör vara 

allt för detaljerad, då databasen lätt kan tappa sitt syfte. En handfull huvudområden menar Mats 

är tillräckligt, eftersom det annars finns risk att projektledaren inte klassificerar erfarenheten på 

bästa sätt utan endast tar det första alternativet som verkar någorlunda likt. 

 

Avslutningsvis understryker Mats att även om det är svårt att sprida och ta till sig olika typer av 

erfarenheter och lärdomar är det viktigt att använda sig av såväl de kvantitativt inriktade 

lärdomarna, såsom listor med vanligt förkommande fallgropar, och de kvalitativa lärdomarna, 

som är mer inriktade på lösningar eller hur arbetssätt bör gå till. 

4.3.2  Charlotte Reidhav, Nätansvarig vid distributionsavdelningen 

Charlotte Reidhav arbetar på distributionsavdelningen i region syd, där hon arbetat i två år. Hon 

är nätansvarig för Malmönätet och är ofta med vid beställning och drift av nya projekt tills dess 

att projektledarna tar över. Projekten som distributionsavdelningen har hand om är alla likartade 

till sin natur. De flesta handlar om fjärrvärmenätet, antingen utbyggnad eller ombyggnad av 

nuvarande nät. Charlotte är även ansvarig för att kunskaper och lärdomar samlas in och sprids 

inom avdelningen. 

 

På distributionsavdelningen används PCA-rapporterna på ett något annorlunda sätt. De har där 

valt att göra en egen version som är mer fokuserad på erfarenheter och lärdomar. 

Kunskapsöverföringen är något som avdelningen arbetat med de senaste åren och Charlotte anser 

att de i största möjliga mån försöker använda insamlade erfarenheter som input till kommande 

projekt. Tidigare har projektledare snarare prioriterat en snabb uppstart av nya projekt än att 

reflektera över vilka erfarenheter och lärdomar de kunde tagit med sig. Dock har de erfarenheter 
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och lärdomar som tas med i slutrapporterna en tendens att vara mer tekniska än organisatoriska. 

Detta tror Charlotte beror på att projektledarna ofta är mer fokuserade på tekniska lösningar och 

skriver rapporterna utifrån sitt eget kompetensområde. Hon menar att det kanske kan vara svårt 

för projektledarna att på ett mer övergripande plan utvärdera hur projektet fungerat 

organisatoriskt. 

 

Tidsaspekten tror inte Charlotte är något hinder för att skriva ned eller ta till sig lärdomar. Hon 

menar att det finns tid för att både se till tidigare lärdomar vid förstudien och att genomföra en 

bra slutrapport. Det har för henne inte varit några problem att få projektledare att ta till sig de 

erfarenheter hon förmedlar vidare. Däremot menar Charlotte att projektledare ofta driver flera 

projekt samtidigt, vilket gör att slutrapporteringen och användning av tidigare erfarenheter för 

framtida projekt kan komma i skymundan. Hon poängterar också att erfarenheterna kan 

förmedlas vidare till fler än projektledare och andra berörda inom avdelningen. Utbytet bör inte 

bara äga rum internt, utan även innefatta erfarenhetsutbyte med externa parter.  Exempelvis kan 

utbyte med entreprenörer ske i större utsträckning än vad som förekommer idag. 

 

För de som arbetar på distributionsavdelningen idag ser Charlotte den dagliga muntliga 

kommunikationen som viktigast. Kommunikationen över regionsgränserna sker mestadels på de 

så kallade “distributionsdagarna”. Där träffas personal från regionernas distribution- och 

kundanläggningsavdelningar under två dagar och utbyter erfarenheter med varandra. Att ha mer 

frekventa konferenser tror inte Charlotte skulle vara fördelaktigt. Eftersom många inte har 

möjlighet att lägga ned mer tid skulle det istället komma att bli en belastning. I region syd deltar 

dessutom personal från de olika avdelningarna i varandras styrgrupper. 

 

Utöver den muntliga kommunikationen menar Charlotte att erfarenheterna och lärdomarna bör 

lagras för att nya medarbetare ska kunna dra nytta av den kunskap som organisationen samlat på 

sig. Idag lagrar distributionsavdelningen de insamlade erfarenheterna både på en central disk och 

i något som de kallar för “documentum”. Där har de strukturerat projekten efter år och typ av 

projekt. Documentum är öppet och alla som vill får tillgång till rapporterna. 

 

Vad gäller en kunskapsbas där erfarenheter och lärdomar är märkta med nyckelord för att på så 

vis öka sökbarheten tror Charlotte är ett bra sätt för att ta till sig kunskap. Däremot tror hon inte 
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att projektledare skulle gå in och söka i en sådan databas. Hon pekar istället på att det skulle vara 

ett bra verktyg när förstudien inte genomförs av någon intern projektledare, till exempel när 

beställaren eller en extern konsult gör den. En kategorisering i en eventuell databas bör heller 

inte vara allt för detaljerad, max tre indelningsnivåer avslutar Charlotte. 

4.3.3  Yvette Reuterswärd, Projektledare vid produktionsavdelningen 

Yvette Reuterswärd arbetar på produktionsavdelningen och driver där bland annat projekt. Hon 

har varit där sen i november 2012, men har även tidigare arbetat med att driva projekt inom 

E.ON Värme Sverige. De tidigare projekten har exempelvis varit teknikutvecklingsprojekt och 

strategiska projekt, vilka varit inriktade på att utveckla processer i verksamheten. För närvarande 

driver Yvette sitt första investeringsprojekt med inriktning på produktion. 

 

Enligt Yvette är det förmodligen åtskillig kunskap som inte dokumenteras eller förs vidare till 

nästkommande projektledare på E.ON Värme Sverige. Hon menar att det antagligen är svårare ju 

större företag det rör sig om, eftersom det med fler personer involverade innebär fler avdelningar 

och gränser som kunskapen ska vandra igenom. Att slutrapporterna för investeringsprojekt 

innehåller nedskrivna lärdomar är inte något som alla på företaget känner till, vilket enligt henne 

belyser problematiken med ovanstående situation. De erfarenheter och lärdomar som finns i 

rapporterna bör därför sammanställas för att göra dem mer tillgängliga. 

 

Enligt Yvette finns det på produktionsavdelningen inte något system för kunskapsspridning 

liknande det för kund- och distributionsavdelningarna. Hon menar att det inte alltid är så 

strukturerat när det gäller kunskap, utan framhäver istället den muntliga kommunikationsvägen. 

Att tala med kollegor och arbetsledare är enligt henne ett mycket bra sätt att ta del av varandras 

erfarenheter och lärdomar, men hon poängterar att det förutsätter en prestigelös arbetsmiljö för 

att en sådan metod ska fungera. Yvette berättar dock att det kanske skulle vara bra med ett mer 

strukturerat sätt att muntligt överföra erfarenheter från projekt. Till exempel att företaget 

anordnar projektledardagar två gånger om året. Hon berättar att E.ON Värme Sverige tidigare 

arrangerat sådana träffar, och att de ofta är en mycket uppskattad läroplattform. Men en 

kombination av muntlig och skriftlig kunskapsöverföring skulle enligt Yvette vara det bästa 

sättet. 
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Yvette menar att det i ett stort företag som E.ON Värme Sverige finns oerhört mycket 

information, vilket innebär att ett datoriserat system gör det svårt för projektledare att dels veta 

var informationen de söker finns, dels ta till sig den informationen. Hon menar dessutom att det 

med mycket information är svårt att veta vilka rapporter som är tillförlitliga, eftersom det ibland 

finns flera versioner av samma dokument. Risken att inte alltid få uppdaterad information är 

alltså en annan nackdel med en elektronisk kunskapsbas. Trots de nackdelar som finns med ett 

datoriserat system tror Yvette att det skulle vara en bra metod för att läsa in sig på tidigare 

projektdokumentation, en metod hon själv skulle använda sig av. Hon beskriver hur hon tidigare 

har använt sig av gamla beslutsunderlag för att spara tid inför ett projekt. Dock påpekar Yvette 

att alla inte har tillträde till den mapp i intranätet där efterkalkylerna förvaras, en plats hon 

istället anser borde vara öppen för alla eftersom de anställda vill ha tillgång till erfarenheterna. 

Yvette skulle vilja se att mappen byggs om till en databas med sökbara dokument, där 

projektledaren själv kan kryssa i vad det är den vill se. Dokumenten kan exempelvis 

kategoriseras efter projektens årtal eller avdelning. Yvette menar dock att det inte får bli för 

detaljerat eftersom för många mappar skulle kunna leda till att projektledare aldrig går in i precis 

den mapp de behöver. Å andra sidan skulle en för generell kategorisering få motsatt effekt 

eftersom det skulle innebära allt för många olika dokument att gå igenom. En variant kan enligt 

henne vara att standardisera dokumenten för varje årtal genom att märka dem med metadata som 

ger en indikation om vad efterkalkylen handlar om. 

 

Yvette beskriver vidare att projektledare kan tilldelas nya projekt innan slutrapporteringen är 

färdigställd, vilket innebär att de måste börja med en ny förstudie och beslutsunderlag istället för 

att föra över sina erfarenheter. Hon menar att det finns en risk att dessa situationer leder till ett 

egoistiskt tänk bland projektledare att enbart se till sina nya projekt, istället för att göra en aktiv 

insats för andra. För att motivera de anställda att använda ett datoriserat verktyg menar Yvette att 

en uppföljning av efterkalkylerna, om erfarenheter verkligen överförs, är viktig. Eftersom det 

ibland är tidsbrist när projektledare ska skriva ned sina erfarenheter efter genomfört projekt, och 

det inte är något tvång att göra det, kan det finnas de som inte ser någon anledning att 

dokumentera sina erfarenheter i verktyget om inte någon kontrollerar det. Om saker och ting 

följs upp, då blir de också gjorda menar Yvette. 
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4.3.4  Antero Mattila, Projektledare vid produktionsavdelningen 

På E.ON Värme Sverige arbetar Antero Mattila med anläggningsprojekt, främst 

produktionsanläggningar men ibland även distributionsanläggningar. Arbetet innebär att Antero 

är med från idé, kalkylering och genomförande fram till färdig anläggning, varefter en lokal 

driftorganisation övertar skötseln av anläggningen. Beroende på hur stora projekten är driver han 

också flera stycken parallellt. Antero har lång erfarenhet av projekt och har bland annat hjälpt 

Yvette med hennes projekt. 

 

Antero anser att han och hans kollegor återför kunskapen de får från tidigare projekt, framförallt 

genom att de muntligt bär med sig kunskap in i nästa projekt. Antero berättar att de går tillbaka 

till de driftansvariga på anläggningarna och talar med dem om vad som har gått bra och vad som 

har gått dåligt, så att driftpersonalen är med och påverkar nästa anläggning till det bättre. Utifrån 

projekterfarenheterna sammanställs också utfallet i förhållande till de mål som projekten haft, 

och de speciella omständigheter projekten kantats av, i en slutrapport. Slutrapporten är ofta 

övervägande tekniskt utformad, men kan även innefatta affärsorienterad information som hur 

projekt med många inblandade kan delas upp och fördelas ut på entreprenader. Löpande under 

projekten sammankommer också personer från olika avdelningar, exempelvis ekonomi, 

produktion och arbetsmiljö, i form av styrgrupper. Där berättar projektledaren om eventuella 

problem och styrgruppen ställer frågor och följer arbetets gång. 

 

Vad gäller PCA-rapporterna läser Antero och hans kollegor dem, men framförallt diskuterar de 

med anställda inom organisationen som har liknande anläggningar och vid upphandling av olika 

avtal och lösningar åker de på referensbesök, både angående utrustning och hur olika 

leverantörer och entreprenörer beter sig i olika projekt. Dock menar Antero att det är viktigt att 

skriva ner lärdomar i PCA-rapporterna för att ha med sig kunskapen i fortsättningen. 

 

Vid nyanställningar fungerar de mer erfarna projektledarna under en tid som mentorer. Den 

nyanställde blir då delprojektledare i ett antal projekt och kan få stöd och råd av sin mentor vid 

eventuella funderingar. Antero förklarar att den nye projektledaren sedan kan börja driva mindre 

projekt innan denne får egna större projekt.  
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Om tuffare krav på att utnyttja erfarenheter skulle vara ett bra sätt, kan Antero inte svara på. Men 

han poängterar att det på senare tid har blivit en tydligare inriktning på storskalig verksamhet i 

och med övergången från Sydkraft till tyska organisationen E.ON, även för de mindre 

anläggningarna. Det är enligt honom bra på många sätt, att ha ordning och reda och dokumentera 

sina handlingar är positiva följder, men det blir ofta för mycket fokus på storskaliga arbetssätt. 

Han förklarar att många kollegor anser att de hamnat i en fruktansvärd pappersadministration, att 

de blivit intryckta i ett storskaligt tänk, och nackdelen med det är tidsåtgången. Huruvida det tar 

för mycket tid menar Antero är svårt att svara på, eftersom det är en fråga om hur bolaget vill ha 

det. Han menar att det är enkelt för de centrala stabsfunktionerna att ställa krav och skriva rutiner 

utan att följa upp det med personal ute på anläggningarna. Bilden av verkligheten blir inte riktigt 

densamma, varför det är svårt för dem som tar beslut för det stora att sätta sig in i det småskaliga. 

Projektledarna får då ofta fuska för att hinna med allt, vilket de inte borde behöva göra. 

 

Antero berättar att projektledare sällan börjar med att läsa gamla PCA-rapporter från 

investeringsrådet inför ett projekt. Han menar att projektledare som varit på E.ON Värme 

Sverige ett antal år redan har en relativt klar bild om hur de vill ha det när de skriver ett 

beslutsunderlag.  När de väl startar ett projekt går de istället den muntliga vägen, i olika grupper. 

En strukturerad databas där rapporterna kategoriseras för att kunna använda dem på ett bättre sätt 

är kanske därför inget som skulle vara till någon större nytta. 

 

Antero berättar att det tidigare funnits en processamordnare som anordnat möten där 

projektledare och kollegor från olika områden kunnat utbyta erfarenheter. Han beskriver dessa 

samlingar som mycket roliga men att de efter att samordnaren slutat inte längre genomförs. 

Däremot har projektledare vid kontoret i Växjö ett kontinuerligt utbyte med region nord i form 

av gemensamma möten där de lär känna varandra och diskuterar varandras anläggningar och 

erfarenheter. Antero påpekar dock att de på grund av tidsbristen inte tittar på varandras rapporter 

utan endast i viss utsträckning följer likartade projekt på distans. 

 

Det har enligt Antero tidigare funnits en idé om datoriserade projektdatabaser på E.ON Värme 

Sverige. Tanken med dessa var att det skulle finnas en databas där projektledare kunde lägga till 

huvuddata om sina projekt för att andra sedan skulle kunna använda informationen vid olika 
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jämförelser, men det har enligt honom inte fungerat. I nuläget har de inte särskilt stort 

erfarenhetsutbyte genom databaser, men Antero menar att det naturligtvis hade varit bra. Att 

sammanställa basdata från varje projekt som kan kategoriseras och göras sökbart vore ett sätt att 

utveckla de projektrapporter som finns. 

 

Ett datoriserat system tror Antero skulle underlätta arbetet för nya projektledare som inte är så 

erfarna eller hunnit knyta några kontaktnät inom E.ON Värme Sverige. Vid kategorisering av 

projekten i en databas menar Antero att det är en balansgång mellan detaljrikedom och 

överskådlighet. Han understryker att det ska vara enkelt för projektledare som kanske inte är så 

vana vid att kalkylera att hitta referenser om hur det var i en viss anläggning. Samtidigt måste 

kategoriseringen vara tillräckligt djup för att det ska vara möjligt att söka och se att projekt 

jämförts på samma sätt. 

 

Antero tror inte att en uppdelning i teknisk och organisatorisk kunskap i sig gör det enklare att 

hitta och ta åt sig information, utan menar att det förmodligen är olika beroende på vem som 

söker, vad denne söker och vad informationen ska användas till. Olika ändamål kräver olika 

nivåer, menar han. Ett datorsystem behöver därför många olika ingångar om flera personer ska 

använda det. 

 

Antero menar att en kategorisering av kunskapen som teknisk och organisatorisk i databasen 

framförallt skulle gynna projektledaren i uppstartsfasen, när denne ska skapa sig en kostnads- 

och teknikbild och bestämma sig för ett tillvägagångssätt. Det är där, menar Antero, som 

projektledaren har nytta av andras erfarenheter. Möjligheten att se vem som drivit projektet och 

kunna tala med personen innebär också en stor fördel. Det kanske har sett jättebra ut på pappret 

medan det faktiska utfallet kan visa sig vara raka motsatsen. 
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4.4 Sammanfattning av empiri 

 

 
 

 Mats Charlotte Yvette Antero 

Nuvarande 

kunskapsspridning 

Utbyte av personal, 

Konferenser, 

Styrgrupper 

Ansvarig för 

insamling och 

spridning inom sin 

avdelning, PCA- 

rapporter, 

Konferenser 

Muntligt via sitt 

kontaktnät 
Muntlig återkoppling från 

sina gamla projekt, 

Referensbesök, 

Styrgrupper, PCA- 

rapporter 

Motivation till att 

använda tidigare 

erfarenheter 

Tydligare mål 

gällande 

effektivisering 

 Uppföljning av 

efterkalkylerna 

Önskemål för 

framtida system 

 

-Datoriserat Användarvänligt, 

Skapa medvetenhet - 

ej konkreta 

lösningar, Ej för 

detaljerad 

kategorisering, 

Kvantifiering av 

lärdomar 

Ej för detaljerad 

kategorisering, 

Märka lärdomar och 

erfarenheter med 

nyckelord 

Större öppenhet, 

Databas med 

sökbara dokument, 

Standardiserade 

dokument, Märka 

dokument med 

metadata, 

Balanserad 

detaljeringsnivå för 

kategorier 

Sökbara dokument, 

Balanserad 

detaljeringsnivå för 

kategorier, Individuellt 

anpassat, Enkelt att hitta 

referenser 

-Muntligt Beslut- och 

diskussionsforum, 

Styrgrupper 

 Mer struktur, 

Konferenser 
Konferenser 

 

TABELL 3. EGEN SAMMANFATTNING AV EMPIRI. 
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5 Analys  

I kapitlet kommer det empiriska materialet analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen. 

5.1 Projekt och kunskap  

Vi har under studiens gång kunnat se att rutinerna kring projekt är mycket strukturerade på E.ON 

Värme Sverige och det finns ett standardiserat arbetssätt med tydliga riktlinjer för dokumentation, 

vilket respondenterna alla bekräftar. Teorin förklarar att alla projekt har tre avgörande 

komponenter; omfattning, kostnad och tid (Björkegren, 1999). De projekt som bedrivs hos E.ON 

Värme Sverige är inget undantag från dessa, en noggrann beskrivning av dessa komponenter är 

en central del av beslutsunderlaget. 

 

Vår egen tolkning av Björkegrens (1999) modell, där vi ser de olika projekttyperna som en del 

av en cykel som projektledare rör sig i, stämmer delvis in på E.ON Värme Sveriges arbetssätt. 

Mats beskriver att kundavdelningen idag använder styrgrupper vid projekt och att det är i dessa 

kunskapsöverföringen sker. Även på andra avdelningar används styrgrupper, men 

kunskapsöverföringselementet beskrivs då inte som en lika signifikant del. Däremot arbetar de 

ofta med samma typ av projekt inom avdelningar, vilket gör att rörelsen och dynamiken som vi 

tidigare argumenterat för inte förekommer i samma utsträckning. De fall som rörelsen uppstår i 

är framförallt vid utbyte av personal med andra avdelningar och regioner eller när nya 

projektledare ska skolas in, det vill säga situationer då projektgruppen förändras. I dessa 

situationer blir kunskapsöverföringen central och exempelvis beskriver Antero att 

produktionsavdelningen använder sig av mentorskap och låter nya projektledare vara med i 

styrgrupper innan de får ta över och sköta sina egna projekt. Dessa grupper kan ses som en 

situation liknande Hendriks (1999) parallella sammanhang för kunskapsspridning. 

 

Teorin beskriver att det går att dela in kunskap i organisatorisk och teknisk kunskap (Björkegren, 

1999), men något som är återkommande i våra intervjuer är att det är svårt att få med den 

organisatoriska kunskapen i PCA-rapporterna. Det är alltså svårt att få med det övergripande 

perspektivet och rapporterna blir ofta koncentrerade på teknisk kunskap då det är det 

projektledarna främst är inriktade mot. Antero uttrycker även att han inte tror en kategorisering i 
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organisatorisk och teknisk kunskap i sig gör det enklare att hitta och ta till sig information. Detta 

eftersom han anser att det är individuellt betingat och beror på vem det är som söker samt vad 

denne personen söker. Det hade möjligtvis varit gynnsamt i uppstartsfasen av projekt för att 

skapa en överblick av kostnader och råd till upphandling. Att genomföra en kategorisering med 

teknisk och organisatorisk kunskap kan därför ses som olämpligt för vår modell. Detta då det 

skulle vara svårt för projektledare att göra denna indelning, samtidigt som nyttan av 

uppdelningen skulle vara förhållandevis låg. 

 

Entreprenörernas kunskap kan räknas som mikrokunskap, då det i ett projekt ofta används flera 

olika entreprenörer till olika arbetsuppgifter. Entreprenörer kan vara specialiserade på varierade 

områden, exempelvis kan en entreprenör vara duktig på att bygga en pannhall och en annan vara 

duktig på att bygga skorstenar. Projektledare kan däremot sägas inneha makrokunskap över hur 

hela projektet ska gå till, från start till slut, vilken är en kunskap som inte skulle vara relevant att 

sprida vidare till entreprenörer. Dock råder det här delade meningar inom E.ON Värme Sverige. 

Charlotte på distributionsavdelningen menar att det kan vara nyttigt att utbyta erfarenheter med 

entreprenörer, medan Antero anser att det inte behövs eftersom entreprenörerna redan besitter 

tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sina uppdrag. Vi anser att kunskapsspridning till 

entreprenörer skulle bli ineffektivt. Detta då det blir överflödigt att sprida den kunskap som 

entreprenörer redan besitter. Därför kommer vi i vårt system inte lägga någon rekommendation 

för att erfarenheter och lärdomar ska spridas vidare till varje entreprenör.  

5.2 Kunskapsspridning 

Precis som Mats beskriver handlar det inte bara om att sprida kunskap, utan den som ska 

använda den måste även kunna ta till sig kunskapen. Detta är en central del av 

kunskapsöverföringen, vilket även påpekas i teorin av bland andra Liyanage et al. (2009). 

 

De barriärer som kan utläsas på E.ON Värme Sverige och kan hindra att anställda tar till sig 

kunskap, är precis som Hendriks (1999) beskriver, tidsmässiga, geografiska och sociala. 

Charlotte anser inte att tiden är ett problem för projektledarna. Yvette och Antero, som båda 

arbetar som projektledare, anser däremot att det ibland finns en tidspress som gör att de inte 

hinner skriva ned eller ta del av den kunskap som idag finns på E.ON Värme Sverige. För att vårt 



  
 

 50 

system inte ska vara tidskrävande behöver det därför vara lättanvänt. Detta medför att anställda 

på ett enkelt och effektivt sätt kan använda systemet och ta till sig lärdomar.  

 

Den främsta geografiska barriären vid E.ON Värme Sverige är att de har flera regioner och 

kontor i över 20 olika städer, vilket gör att kunskapsspridningen blir något mer komplicerad. Det 

gör även att lärdomar om lämpliga leverantörer och konsulter inte kan användas överallt och 

därav är kunskap som inte lämpar sig för alla. Däremot använder sig de anställda på E.ON 

Värme Sverige mycket utav muntlig kommunikation. Denna metod gör att den geografiska 

uppdelningen inte får de stora negativa konsekvenser som annars hade kunnat uppstå. Även 

konferenser, möten och personalutbyte är saker som E.ON Värme Sverige utnyttjar för att sprida 

kunskap både inom och över regionsgränserna.  

 

De sociala barriärer som kan kopplas till E.ON Värme Sverige är främst de anställdas interna 

kontaktnät. Både Antero och Yvette framhäver att det är en viktig del av var de hämtar kunskap 

vid genomförande av projekt. Att ha ett utbrett kontaktnät underlättar eftersom de till exempel 

vet vilka som besitter kunskap inom ett visst område och kan kontakta dessa vid olika problem. 

Det blir då en barriär för de som inte har etablerat ett utbrett kontaktnät inom E.ON Värme 

Sverige. För att ta del av all den kunskap som finns inom E.ON Värme Sverige blir alltså 

arbetsrelationerna en viktig källa. Detta kan även påverka anställdas motivation till att dela 

kunskap då kunskap kan ses som makt. Dock ser vi inte några sådana tendenser på E.ON Värme 

Sverige. Yvette, som ofta tar hjälp genom att kontakta personer som har kunskap hon saknar, 

tycker att hon alltid bemöts på ett trevligt sätt och att de hon talar med gärna vill hjälpa till. Även 

Antero, som är en erfaren projektledare inom E.ON Värme Sverige, uttrycker att han gärna delar 

med sig av sin kunskap och ser ingen anledning till att inte göra det. Han berättar även om en 

kollega som gått i pension och uttryckt sin besvikelse över att han inte fått möjlighet att lämna 

över sin kunskap innan han slutade. 
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5.3 Datoriserade modeller 

I teorin har vi presenterat två modeller vilka är kunskapsspridningssystem av det datoriserade 

slaget. Teknologi kan ses som ett sätt att främja kunskapsspridning i dagsläget. Dock handlar det 

inte enbart om detta utan Hendriks (1999) menar, precis som Charlotte, att teknologi även 

handlar om att lagra information för framtiden och på så vis underlätta för framtida anställda.   

5.3.1 Knowledge Sharing Systems, KSS och Expert Systems, ES 

ES (Niwa, 1990; 1991) är ett system som inte passar in på E.ON Värme Sverige eftersom det 

finns många personer med expertkunskap. Då organisationen kan ses som decentraliserad med 

många olika avdelningar finns det också många olika källor till kunskap. Detta betyder även att 

det måste finnas logiska sammankopplingar för att alla ska kunna hitta och ta del av kunskapen i 

systemet. Både Antero och Mats framhäver också att det måste finnas fler ingångar för att passa 

individer med olika behov vid sin kunskapshämtning.  

 

Grundtanken med KSS (Niwa, 1990; 1991) är att alla delar kunskap med varandra. Detta passar 

bättre på E.ON Värme Sverige, då kunskapen inom organisationen är utspridd. KSS framhäver 

att människans associationsförmåga bör simuleras för att skapa en datorfunktion till en 

kunskapsbas, för att personen som söker ska få fram kunskap som den inte visste att den letade 

efter. Svårigheten med detta att det inte finns en tydlig beskrivning hur associationsförmågan 

skulle kunna implementeras i ett datorsystem. KSS-modellen blir då svår att applicera i 

verkligheten och ett sådant system kan bli dyrt att utveckla. Men samtidigt som ett fullständigt 

KSS kan bli för omfattande, passar tanken att många kan vara med och dela sin kunskap till 

E.ON Värme Sverige. Vi vill därför till vår modell ta med detta tankesätt. 

5.3.2 Practice Selection Framework, PSF 

I PSF framhävs problemet med att projektledare vid upptakten till ett nytt projekt ofta går på sina 

egna magkänslor istället för att rådfråga sina kollegor. (Ivarsson & Gorschek, 2011) Detta kan 

avfärdas i E.ON Värme Sveriges fall då Antero berättar att projektledare ofta rådfrågar kollegor, 

tittar på tidigare uppförda anläggningar och använder de projektledare som jobbat på dem som 

hjälp. Han berättar även att det görs återkoppling till tidigare projekt för att se vilka lösningar 

som fungerat bra i längden och vilka som inte gjort det. Även Yvette tar gärna kontakt med 

kollegor för råd och tips vid olika projekt. PSF beskriver också att det är viktigt att hålla interna 
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system uppdaterade för att inte gammal kunskap som blivit obsolet ska användas. (Ivarsson & 

Gorschek, 2011) Yvette beskriver problemet med att vissa projektrelaterade dokument finns i 

flera olika versioner. Detta skapar frågetecken kring vilken version som är korrekt, vilket i sin tur 

medför en risk för att felaktiga dokument används. 

 

Att strukturera och lagra erfarenheter ska enligt PSF anpassas efter organisationen (Ivarsson & 

Gorschek, 2011), vilket även Antero och Mats pekar på. För att en kategorisering ska fungera 

måste den vara användbar för andra än personen som skapat den. Nyckelord som användbara 

sökord benämns även som en lösning. Vid våra intervjuer fanns det olika åsikter om detta. Mats 

tror att det skulle vara svårt att få projektledarna att gå in och aktivt söka. Även Charlotte styrker 

detta, men menar samtidigt att det kan vara en bra väg för personer som inte är projektledare att 

få information. Yvette anser att en lösning skulle vara att märka slutrapporterna med metadata, 

alltså kortfattad information om erfarenheterna, för att öka sökbarheten. Även Antero tror att 

sökbara dokument kan vara en bra lösning. Vi anser dock att effektiviteten i att märka projekt 

med ett antal ord är svårbedömd och det finns vissa problem som måste avvägas. Det första 

problemet blir att välja ord att märka rapporten med. Orden måste vara tillräckligt specifika för 

att inringa de områden som projektet berört, men de får samtidigt inte vara för precisa. Allt för 

specifik metadata kommer med största sannolikhet innebära att projektledare som söker i 

databasen kommer få svårt att hitta vad de söker, vilket kan leda till att de inte använder 

databasen i fortsättningen. Ett annat scenario är det motsatta, det vill säga att metadatan är för 

generell. Antalet träffar blir då många och mängden information kan komma att bli övermäktig. I 

båda fallen blir resultatet att projektledaren inte kan utnyttja databasen som tänkt. 

 

Samtliga respondenter framhäver även att en kategorisering inte få bli för komplicerad. Gasik 

(2011) menar att en kategorisering måste utformas så att alla kan hitta. Den kategorisering vi valt 

att rekommendera i vårt system är den som i dagsläget används av investeringsrådet. Genom att 

använda en redan befintlig kategorisering tror vi att användarna lättare kan kategorisera och ta 

del av lärdomarna.  Under dessa huvudrubriker anser vi att ytterligare en uppdelning bör 

genomföras, detta i form av investeringsgrunds-kategorierna. Det finns en mycket tydlig 

definition av vad som ingår i dessa kategorier samt exempel. Vi är övertygade om att en tydlig 

kategorisering både underlättar placeringen av rapporter i rätt kategori och att hitta dem. 
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5.4 Muntliga modeller 

Att använda sig av muntlig kommunikation har i teorin beskrivits av Prusak och Davenport 

(1998) som det bästa sättet att sprida kunskap. Detta har även alla respondenter bekräftat. Tre av 

de fyra respondenterna använder någon form av standardiserad rutin för muntlig kommunikation. 

På produktionsavdelningen i Malmö beskrev Yvette att de inte hade något strukturerat sätt för att 

sprida och dela kunskap, utan hon själv fick ta tag i saker som hon behövde få reda på. 

Distributionsavdelningen använder sig utav en modell som kan liknas vid Gavrilova och 

Andreevas (2012) system, där de har en person som ansvarar för att samla in och sprida kunskap 

(analytiker). Detta system är dock inte muntligt utan ett datoriserat system. De samlar på 

distributionsavdelningen in nedskrivna lärdomar, vilka sedan sammanställs av en ansvarig 

person som sprider tillbaka kunskapen till avdelningen. Distributionsavdelningens modell tycker 

vi är ett väldigt bra initiativ och är ett effektivt tillvägagångssätt på avdelningsnivå. Dock tror vi 

inte att ett system där någon i investeringsrådet tar rollen som analytiker och ansvarar för att 

sprida kunskap till alla avdelningar skulle vara lämpligt. Risken blir då att avdelningar påtvingas 

information som inte är relevant för dem själva. Därför tror vi att ett system där varje avdelning 

och person själva får hämta den information och de lärdomar som anses relevanta för det 

kommande projektet skulle vara mer effektivt.  

 

De respondenter som rekommenderar ett muntligt system föreslog konferenser och möten för att 

låta projektledare träffa varandra och diskutera problem och lösningar, samtidigt som de utökar 

sitt kontaktnät inom E.ON Värme Sverige. Detta rekommenderar också Gavrilova och Andreeva 

(2012) som dock även föreslår att ha en analytiker som delar ut kunskapen muntligt, vilket 

respondenterna inte nämner.  

 

Då både teorin och respondenterna belyser vikten av den muntliga kunskapsspridningen kan vi 

inte heller bortse från detta. De årliga konferenser som anordnas på exempelvis 

distributionsavdelningen bör införas på samtliga avdelningar inom E.ON Värme Sverige. Vi 

anser att detta underlättar kunskapsdelningen dels för att olika regioner och kontor kan lära av 

varandra, dels för att anställda kan vidga sitt kontaktnät inom E.ON Värme Sverige. Utöver detta 

kan det ses som en fördel då inte all kunskap går att skriva ned och därmed lättare kan förmedlas 

muntligt.  
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Precis som Holdt Christensen (2003) beskriver kan teknologi underlätta kunskapsdelningen, 

vilket på E.ON Värme Sverige bland annat innefattar de intranät och documentum som finns. 

Rapporterna som finns där kan idag ses som en länk mellan olika projekt och projektledare. Men 

som tidigare nämnt finns ingen tydlig struktur bland projektrapporterna. Antero menar att ett 

kategoriserat datorsystem skulle vara bra, men att syftet snarare skulle vara att hitta projekt som 

liknar ens eget och därmed kunna kontakta den ansvarige projektledaren för att få hjälp med sitt 

eget projekt. Databaser och annan teknologi kan således underlätta såväl datoriserad som muntlig 

kunskapsspridning.  

5.5 Förslag till system 

Precis som mycket av teorin beskriver, måste en modell för kunskapsspridning anpassas till 

organisationens beteende och behov. (Ivarsson & Gorschek, 2011; Hendriks, 1999) Vi anser 

därför att det inte är lämplig att använda endast en av de modeller vi presenterat i teorin. För att 

skapa en modell som passar E.ON Värme Sverige ser vi istället att en kombination av de olika 

modellerna i symbios med våra respondenters önskemål och rekommendationer bör användas. 

Respondenterna är alla överrens om att en kombination av ett muntligt och datoriserat system är 

det som skulle passa E.ON Värme Sverige bäst.  Genom den frekvenstabell (Tabell 2) vi 

framställt i empirin kan vi se att det finns ett fåtal lärdomar som är frekvent återkommande och 

därför bör spridas vidare. Det finns alltså inget syfte med att sprida lärdomar kring problem som 

uppstått endast en gång eftersom det ofta handlar om unika situationer och problem. För att 

anställda ska kunna ta till sig lärdomar får det inte vara för mycket information. De 

återkommande lärdomarna är övervägande organisatoriskt orienterade vilket talar för att en 

enklare modell bör användas där djup teknisk information kan utelämnas. 

5.5.1 Datoriserad del 

Målet med slutrapporten är att individer och grupper ska tillämpa kunskapen i ett senare skede, 

vilket är ett av de syften med kunskapsspridning som Hendriks (1999) diskuterar. För detta 

ändamål bör därför E.ON Värme Sverige ha de PCA som investeringsrådet slutgodkänt så 

tillgängligt som möjligt i ett enkelt format, exempelvis i form av en databas. Att kunna gå in och 

titta på dessa ger även de som vill möjlighet att se närmare på den tekniska information som inte 

delas ut muntligt. 
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Som Mats påpekar kan det vara svårt att genom lärdomar i en databas få fram konkreta lösningar 

på specifika problem. Vår tanke är därför att de lärdomar som lagras i databasen istället ska ge en 

medvetenhet kring återkommande problem eller fördelaktiga metoder, till exempel förstudier, 

samt underlätta kontakt med ansvarig personal. För att detta ska vara möjligt krävs det att 

databasen har en tydlig kategorisering. 

 

Den kategorisering som vi föreslår är som tidigare nämnt den som idag används vid 

investeringsrådets klassificering av projekt. Vi tror att en kategorisering som redan är känd för 

organisationen kan underlätta användandet samtidigt som “not invented here”-problematiken 

reduceras. Under huvudkategoriseringen föreslår vi vidare att en underkategorisering görs i form 

av fyra ytterligare delkategorier. Detta för att precisera olika projekt, minska risken för 

felplaceringar av rapporter och underlätta inhämtningen av lärdomar.  

 

För att kategorisering och sortering ska vara så enkelt och smidigt som möjligt föreslår vi att 

samtliga slutrapporter namngivs efter ett förutbestämt sätt. Förslagsvis så inleds namnet med 

årtalet då projektet slutförts, på så vis kan databasen sorteras efter årtal och läsarna kan sedan 

välja hur långt tillbaks i tiden de vill gå. 

 

För att PCA-rapporterna förutom att sprida lärdomar även ska fungera som en länk mellan 

projektledare föreslår vi att kontaktuppgifter till projektledare eller annan ansvarig finns 

lättillgängligt. Idag är det ibland otydligt i rapporterna vem som varit ansvarig för projektet, att 

ge strängare direktiv från investeringsrådet om att detta ska vara tydligt tror vi skulle vara en bra 

lösning.  

 

En omstrukturering kring hantering av databas och PCA-rapporter är ett arbete med lång 

tidshorisont. Det kan ta lång tid innan systemet är fulländat. Vi anser att det är lämpligare att 

endast använda förslaget vid framtida PCA-rapporter och inte lägga allt för mycket tid och 

resurser på att anpassa nuvarande PCA-rapporter till ett framtida system.  

 

Men vårt förslag innefattar inte bara en datoriserad del. Vi tror det skulle vara svårt att skapa en 

effektiv kunskapsspridning med bara en metod. Detta eftersom att sprida kunskap ofta kräver 
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samspel mellan människor (Christensen, 2003). En kombination av ett muntligt och datoriserat 

system är också något våra respondenter anser vara mycket lämpligt. 

5.5.2 Muntlig del 

För att minska svårigheterna med kunskapsspridning vid en uppdelad och utspridd organisation 

föreslår vi att systemet även inbegriper en muntlig del. Förslaget innebär att E.ON Värme 

Sverige anordnar årliga konferenser där projektledare och annan relevant personal samlas för att 

utbyta erfarenheter och lärdomar. Tanken är att alla avdelningar ska få möta sina respektive 

kollegor från de andra kontoren och regionerna, då det är vår uppfattning att denna form av 

kunskapsutbyte är uppskattad bland respondenterna.   

 

Gavrilova och Andreevas (2012) idé om en analytiker som ansvarar för insamling och spridning 

av kunskapen tror vi kan effektivisera konferenserna och underlätta för deltagarna. Genom att 

låta en analytiker årligen sammanställa lärdomar som tillkommit och samtidigt ta bort de som är 

att anse som obsoleta kan det sammanställda materialet senare användas som 

diskussionsunderlag. Detta tror vi kan resultera i att deltagarna enklare kan ta till sig kunskapen 

då ansvaret på den enskilda individen att på egen hand initiera givande diskussioner minskar. Det 

är också lämpligt om analytikern utvärderar huruvida förbättringar skett från tidigare år, för att 

på så vis ge en återkoppling och därmed även motivation till att använda lärdomar. 
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6 Slutdiskussion  

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser genom vilka studiens forskningsfråga och syfte 

besvaras. Därefter följer författarnas egna reflektioner och förslag till fortsattforskning inom 

ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsens forskningsfråga har varit:  

 

Hur kan E.ON Värme Sverige på ett effektivt sätt sprida lärdomar från projekt vidare i 

organisationen? 

 

Vi kan konstatera att det på E.ON Värme Sverige inte finns något enhetligt system för 

kunskapsspridning. De avdelningar vi varit i kontakt med har antingen eget framtagna system 

eller saknar riktlinjer för hur lärdomar från genomförda projekt ska implementeras i 

verksamheten. För att sprida lärdomar och erfarenheter på ett effektivt sätt måste det därför 

finnas ett enhetligt system för organisationen. Det går dock att se att alla är positivt inställda till 

kunskapsspridning och det finns en önskan om att ha ett fungerande system. 

 

Vi kan även konstatera att det för att effektivt sprida lärdomar vidare krävs en kombination av 

muntliga och datoriserade metoder. Främst har vi valt ett muntligt system då det inte alltid går att 

skriva ner all kunskap, men också för att respondenterna alla rekommenderat detta som en 

beprövad och uppskattad metod. För att komplettera detta system har vi även valt att använda en 

datoriserad del för att göra tidigare projekt lättillgängliga.  

 

Syftet med vår studie är att ge ett förslag på hur E.ON Värme Sverige kan forma ett system för 

att kommunicera lärdomar från projekt vidare i organisationen. Genom att anställda på ett 

enkelt sätt kan ta del av lärdomar är vår förhoppning att detta ska effektivisera arbetet i framtida 

projekt.  

 

Till den datoriserade delen har vi valt ett system där projektmapparna som existerar ska 

kategoriseras för att göras lättillgängliga för de anställda. De kategorier vi valt används redan till 

viss grad av investeringsrådet. Syftet med denna kategorisering är främst att göra det möjligt för 
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projektledare och annan relevant personal att hitta projekt som har likheter med deras aktuella 

projekt. Detta för att kunna se vem som genomfört tidigare projekt, men även ge dem en 

medvetenhet kring tidigare dragna lärdomar. 

 

 

FIGUR 8. FÖRSLAG TILL KATEGORISERING I DATABAS 
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För det muntliga systemet ska årliga konferenser anordnas, lämpligen under två dagar, där 

projektledare samt annan relevant personal medverkar. Syftet med dessa konferenser är främst 

att integrera olika avdelningar och regioner med varandra för att utöka deras interna kontaktnät 

samt för dem att utbyta erfarenheter och lärdomar. Vi föreslår även att en analytiker medverkar 

vid dessa konferenser och använder detta som ett forum för att sprida de lärdomar som denne 

samlat in. Det blir även denna analytikers uppgift att varje år sammanställa och uppdatera vilka 

lärdomar som är aktuella. Analytikern ska även genom att återkoppla till vad som förbättrats av 

kunskapsspridningen motivera anställda till att ta till sig kunskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 9. SAMMANFATTNING AV VÅRT SYSTEM 

 

 

Slutligen kan vårt förslag till system för kunskapsspridning sammanfattas med hjälp av figur 9. I 
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muntligt, dels vid det vardagliga, dels vid konferenser. Den datoriserade delen underlättar den 

muntliga genom att anställda exempelvis kan finna kontaktuppgifter till projektansvariga och 

genom en muntlig väg kontakta dessa. Den muntliga delen kan underlätta den datoriserade 

genom att anställda från andra anställda exempelvis får tips om användbara rapporter. 
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6.2 Egna reflektioner 

När vi ser tillbaka på den arbetsprocess och kunskapsresa som studien givit oss, kan vi konstatera 

att vi vid studiens start såg en organisation som inte tycktes inneha något system för 

kunskapsspridning. Men efter att besökt och intervjuat anställda vid olika avdelningar insåg vi att 

det på avdelningsnivå fanns varierande interna lösningar för detta och att det endast var på 

bolagsnivå som det saknades ett system för kunskapsspridning. 

 

Från början var vi mer fokuserade på att utveckla ett databaserat system för att effektivt sprida 

PCA-rapporter. Men vi insåg efter teoriinläsning och intervjuer med anställda att endast ett 

datoriserat system inte var aktuellt och att all kunskap inte går att skriva ned. Det blev även 

uppenbart för oss att det finns mycket teori kring kunskapsspridning men att det inte är lika 

vanligt med konkreta modeller som med betoningen av kunskapshanteringens betydelse. Detta 

beror antagligen på att kunskapsspridningen måste vara anpassad efter varje organisation. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Kunskapshantering är minst sagt ett brett forskningsområde. Att sprida kunskap är bara en del av 

detta område och vi har naturligtvis inte haft möjlighet att undersöka alla nya frågeställningar 

som uppstått längst resans gång. 

  

Då vi har gjort en mer kvalitativt inriktad studie skulle det vara intressant att se på 

kunskapshantering ur ett kvantitativt perspektiv. Litteraturen om kunskapshantering är enig kring 

vikten av att organisationer tar tillvara på sin kunskap, men framhäver att det är få som i själva 

verket gör det. Hur många företag som verkligen har en uttalad strategi för att hantera den 

interna kunskapen är något som skulle kunna undersökas. Även om det är vanligare inom vissa 

typer av företag eller branscher kan vara intressanta forskningsfrågor. Inom ämnesområdet skulle 

flera intressanta jämförelser kunna genomföras, såsom jämförelser mellan offentlig och privat 

sektor. 

  

Det saknas inom kunskapshantering ett svenskt perspektiv, då merparten av litteraturen är 

skriven av författare från andra delar av världen. Därför skulle det vara intressant att kartlägga 

hur svenska företag arbetar med kunskapshantering. Detta skulle även kunna ge upphov till 
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jämförelser mellan svenska och utländska företag. Kanske är det också så att vissa system eller 

strategier skulle kunna användas i nya miljöer? 

  

En av de frågor vi gärna hade velat undersöka närmre om tillfälle funnits är hur 

kunskapshanteringen faktiskt kan påverka företags ekonomi. Att mäta de ekonomiska 

konsekvenserna i form av kostnader för upprepade misstag och sedan sätta dessa i relation till 

vad implementering av ett kunskapsspridningssystem skulle kosta, kan vara ett alternativt 

forskningsämne.   

  

Slutligen kan vi konstatera att kunskapshantering är ett område som är högst aktuellt. I takt med 

att kraven på effektivisering ökar kommer vi troligtvis i framtiden tala om kunskapshantering i 

allt större utsträckning. Därmed finns det stora möjligheter till framtida forskning och nedan 

följer ett antal frågeställningar att inspireras av. 

 

Hur arbetar svenska företag med kunskapshantering? 

Hur många företag har en uttalad strategi för att hantera sin interna kunskap? 

Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av att inte dra lärdom av sina misstag? 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1, PCA-mall 

 

 Sida 66 / 82 
 

 Dokumentslag Giltig från 

 Rapport åååå-mm-dd 

 Dokumenttitel   

 Slutrapport med efterkalkyl  

Anläggning Dokumentansvarig Doknr Utgåva 

  Namn D10-0018036 2 

Process Godkänd av Sekretessklass  

Bygga och utveckla anläggning Namn Intern 

 

 

 

E.ON Värme Sverige AB 

Slutrapport med efterkalkyl [PCA 1 eller PCA 2] 

[Projektnamn], beviljade medel [XX] kkr 
 

Handläggare:     

Datum:  

Projekt/ordernummer:      

MTP ID:  

Sammanfattning 
Projektet avser [kort projektbeskrivning av bakgrund, arbetsgång och 

milstolpar (tex investeringsbeslut, avtal med kund, bygglov, 

miljötillstånd/anmälan)]. 

För projekt större än x MSEK som drivs enligt BoU är Slutrapport med efterkalkyl (PCA 1 

och PCA 2) obligatorisk. 

 

För projekt mindre än x MSEK som drivs enligt BoU är det upp till Beslutsfattaren om 

Slutrapport med efterkalkyl eller Slutrapport med efterkalkyl för mindre 

distributionsprojekt används för PCA 1. Beslutsfattaren beslutar om en PCA 2 skall 

göras.  

 

PCA 1 skall tas fram i samband med att projektet avslutas (”Tekniskt avslut” i SAP).  

PCA 2 skall genomföras efter 1-3 års drift eller på beslutsfattarens önskemål. 

 

Syftet med Slutrapport med efterkalkyl är att summera upp utfallet från affären och 

projektets genomförande, och utgöra underlag för en genomgång med Beställaren och 

Beslutsfattaren. Dokumentet är också ett led i att förmedla erfarenheter och kunskap 

till kommande affärer och projekt, samt om så är aktuellt ge förslag till förbättringar 

av processen Bygga & Utveckla. eller annan process. Innehållsmässigt bör omfattningen 

anpassas till projektets storlek och komplexitet.  
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Beslut om projektet fattades [tidsangivelse] av [NN], beställare av 

projektet är [NN] och ansvarig PL är [NN]. Projektet togs i drift 

[tidsangivelse]. 

 

Det ekonomiska utfallet jämfört med beslutsunderlaget blev [verbal 

slutsats]. [Om relevant, jämför ”Summary output” i ProCalc enligt 

beslutsunderlaget med ny bedömning:]. [Basera ny kalkyl på aktuell 

WACC och, om den avviker från den i beslutsunderlaget, visa hur WACC-

bytet påverkar NPV bland övriga avvikelser nedan.] 

 

 

  Enligt 

beslutsunderlag 

Enligt ny kalkyl 

Sustainable yearly positive 

profit impact 

Year   

ROCE sustainable exceeding 

Required level 

Year   

Pay-off-time Year   

Net Present Value MSEK   

Nominal Internal Rate of 

Return posttax 

%   

 

 
De främsta orsakerna till avvikelserna är [om relevant, visualisera negativa/positiva orsaker 
till avvikelser i investeringsmedel, NPV och IRR i en brygga, se exempel nedan]. 
 

 

-xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx xx 

-xx 

0 

 

xx 

BU      Utfall 

MSEK 

orsak orsak orsak orsak orsak orsak 

 

 

exempel på NPV brygga 

 

Framtiden för projektet [kommentera framtidsutsikterna för projektet]. 
 

Ekonomisk jämförelse mellan beslutsunderlag och utfall  
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(i nedanstående tabell vg kommentera verbalt och med siffror 

beslutsunderlag och utfall. Anpassa tabellen så att den passar in på 

projektet, om t ex inga intäkter ingår så ta bort de raderna) 

 

 Enligt beslutsunderlaget Enligt utfall/ny kalkyl 
Sålda volymer   
Erhållna 
försäljningspriser 

  

Summa intäkter, 
slutsatser 

 

Kulvertförluster/  
verkningsgrader 

  

Bränslekostnader   
DUAM-kostnader   
Övriga kostnader   
Summa 
kostnader före 
avskrivningar, 
slutsatser 

 

Investeringar, 
produktion 

  

Investeringar, 
distribution 

  

Summa 
investeringar, 
slutsatser 

 

 

Erfarenheter förstudie, inköp, affärsupplägg och 

teknikval 
 

[T ex vad skulle vi ha gjort annorlunda om vi hade vetat vad vi vet 

idag, vad borde vi ha tänkt mer på under förstudien eller när vi tog 

fram beslutsunderlaget, föll affärsupplägget väl ut, inköpsstrategi, 

val av teknisk lösning etc. ] 

 

 

Erfarenheter projektgenomförande  

 
[För Efterkalkyl/PCA 2 är erfarenheter från projektgenomförande endast 

av intresse om nya uppgifter framkommit sen Eftekalkyl/PCA 1.] 

 

Projektets måluppfyllelse [hur har beställarens, övriga intressenters 

och projektets egna mål uppfyllts jämfört med beslutsunderlag, 

projektdirektiv och projektbeskrivning] 

 

Organisation och styrning [hur har projektorganisationen fungerat – 

interna och externa resurser] 

 

Upphandling och leveranser [entreprenad- och upphandlingsformer, 

erfarenheter från detta] 
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Tidplan [avvikelser planerad och verklig - start, driftsättning och 

slut.] 

 

Tillståndsprocesser [erfarenheter från processer med planärende, 

bygglov och miljöanmälan/tillstånd] 

 

Teknik och montage [erfarenheter från gjorda teknikval] 

 

Miljö [miljöpåverkan under projekt, bedömd framtida miljöpåverkan [jmf 

nollalternativ, dvs inget projekt], Arbetsmiljö och Säkerhet 

[hantering av BAS-U och BAS-P, arbetsbesked, drogtester etc.] 

 

Kommunikation [hur har intern och extern kommunikation fungerat] 

 

Återkoppling projektintressenter [om det inte framgår ovan, återge 

kortfattat hur beställaren, leverantör/entreprenör/konsult, 

projektmedarbetare och kunder upplevde resultatet av 

projektgenomförandet] 

 

Lärdomar inför kommande projekt  

 
Med anledning av ovanstående erfarenheter [så har följande 

förändringar i arbetssätt/rutiner genomförts inom regionen, planeras 

följande förändringar inom regionen, föreslås följande förbättring i 

Bygga och Utveckla eller annan process]  

 

 

Bilagor  

 
[t ex Beslutsunderlaget med bilagor, protokollfört beslut, beräkningar 

i samband med denna efterkalkyl] 

 

 

Distribution av efterkalkyl 

 
[beställare och projektledare bestämmer gemensamt vem som ska ta del 

av slutrapporten] 
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8.2 Bilaga 2, Utdrag ur styrdokument 

 

 

 
 

 

 

 
Styrdokument Investeringsbeslut i E.ON Värme Sverige AB 

Praktisk hantering av investeringsbeslut, inkråmsförvärv och företagsförvärv. 
 
Allmänt 

 Projektägare (t ex Regioner) är ansvariga för att producera beslutsunderlag och 
kalkyler enligt standardmallar och –kalkylmodeller och planera tid för beslutsprocesser. 

 Stöd- och ledningsfunktioner (Affärsutveckling och Ekonomi/Inköp) hjälper till och 
fungerar som bollplank. 

 Alla beslutsprocesser som behöver beslut från centrala funktioner (kat D-G) skall vara 
koordinerat och kvalitetssäkrat från Ekonomi/Inköp (ansvarig Göran Fosse). 

 
Beslutsnivåer, ”Mandattabell” 

Kat. Beslutsfattare/ 
Forum för beslut 

Maximalt belopp 

A Enhetschef eller den regionchefen utser/ 
Lokal/funktionell ledningsgrupp 

x MSEK inom budget eller 
annat belopp beslutat av 
regionchefen. 

B Regionchef/ 
RLG (Regional Ledningsgrupp) 

x MSEK inom budget. 

C Regionchef/ 
RLG (Regional Ledningsgrupp) 

I region Mitt och Syd x MSEK 
vad avser den storskaliga 
verksamheten i Malmö, NOS 
(Norrköping & Söderköping) 
samt HÖK (Hallsberg, Örebro 
& Kumla). 

D VD/Inv råd/MB-medlem (Karin). MB skall 
informeras från x MSEK innan beslut i EVS. 

x MSEK inom budget 
x MSEK utom 

E VD/Inv råd => MB => EVS Styrelse (1 x MSEK inom budget 
x MSEK utom 

F VD/Inv råd => MB => E.ON Sveriges Styrelse => 
EVS Styrelse (1(2 

x MEUR 

G VD/Inv råd => MB => E.ON Vorstand => E.ON 
Sveriges Styrelse => EVS Styrelse (1(3 

~ 
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1) Skall handläggas i samverkan med KLF Affärsutveckling och Group Controlling. Innan 
avsändande till MB skall EVS erbjuda Investment Committée ett möte i ärendet. 

2) Vid belopp x-x MEUR skall Corporate Center informeras när ett gate1-beslut fattas och 
styrelsebeslut och värderingsmodell skall tillställas dem - för information enbart. 

3) Corporate Center skall godkänna även gate1-beslut. 
Underlag till tabell ovan erhållet från CEO-office:  
 
MB är Management Board och består av Jonas Abrahamsson plus ca 5 representanter för 
olika delar av E.ON Sverige AB. Vår representant är Karin J-M. 
 
 
Milstolpar för Investeringsprojekt som kommer upp i Investeringsrådet: 

 
 
Investeringsrådet 

Investeringsrådets målsättning är att genom tydlighet om processer och krav, enkla och 
lättfattliga verktyg och mallar, snabb behandling och kommunikation av beslut stimulera 
organisationen att söka, värdera och föra fram affärsmöjligheter och investeringsprojekt för 
EVS. 
 
Investeringsrådet är ett stödforum till VD för beslutsfattande om affärer och investeringar. 
VD är ordförande, beslut fattas på hennes mandat och hon har det slutliga avgörandet. 
Investeringsrådet har ca 7 medlemmar och har inplanerade protokollförda möten ca 
varannan vecka. 
 
Information om datum kan erhållas på Sharepointsida för Investeringsbeslut i EVS. 
Alla projekt från Kat D (se mandattabell ovan) skall passera Investeringsrådet och 
beslutsunderlag som önskas hanterade skall vara Investeringsrådets sekreterare, Göran 
Fosse, tillhanda senast 4:e arbetsdagen före mötet kl 12.00. Tag gärna kontakt tidigt i 
processen för diskussion om t ex upplägg och tidplan. 
Observera att det formellt sett är Regionchefen som önskar beslut och att beslutsunderlag 
som tillställs Investeringsrådet därför alltid skall vara supportade av henne/honom. 
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Protokoll från Investeringsrådet skall distribueras av protokollskrivaren snarast möjligt 
redan i utkasts-version till Investeringsrådet och till de Regionchefer/Stabschefer som 
berörs av protokollet samt de som varit föredragande på mötet. När protokollet går till 
justering skall de dokument som särskilt visats på mötet vara med som bilagor. T ex oh-
bilder och bilder om investeringsläget. Dessa behöver ej justeras, Däremot behöver inte 
beslutsunderlagen som tidigare distribuerats via länkar vara med. 
 
Praxis i Investeringsrådet 
Under arbetet har viss praxis utvecklats som återges här. Observera att praxisen kan vara 
till ledning för dig när du utformar ditt beslutsunderlag men är inte att betrakta som krav. 
Investeringsrådet förbehåller sig rätten att när som helst och utan motivation frångå 
praxisen. 

1. Vid t ex en totalvärmeaffär bör ca 80% av investeringsbeloppet vara säkrat genom 
bindande offerter eller dylikt. 

2. Vid en värmeexpansion bör villkorade avtal alt föravtal ”garantera” en volym som 
åtminstone får kalkylen att visa positivt nuvärde. 

3. Beslut om affärer fattas på grundval av en operationell leasing-kalkyl även om 
affären senare i koncernen kommer att bokföras som finansiell leasing. 

4. Vid affärer där vi är beroende av enstaka kunder skall särskild policy om detta, se 
dokumentet ”Policy för riskhantering….”, Infonet, följas.  

5. Vid beslut om fjärrvärmeexpansion till ett nytt område görs en kalkyl för initiala 
kontrakterade kunder på kort sikt. Denna kan kompletteras med en kalkyl som 
beskriver expansionen som vi bedömmer att den utvecklats om några år. Beslut kan 
då fattas om den initiala affären understött av kalkyl för möjlig expansion på längre 
sikt. 

6. Investeringar i nya värmekulvertar bör innehålla (i) en analys av kostnaderna för 
att reparera befintlig kulvert istället för att byta ut densamma, (ii) uppgift huruvida 
livslängden för befintlig kulvert har passerats, (iii) vilka risker och kostnader som är 
förknippade med att man enbart reparerar kulverten i förhållande till att byta 
densamma. 
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Exempel på beslut i Investeringsrådet 
Beslut Innebär Materialiseras 

Slutgodkänd Förbehålles sista positiva beslut i sista instans. Kan dock 

villkoras med MB-information när VD är sista instans och 

beloppet överstiger x MSEK. Är synonymt med godkänd 

Gate 2 i sista instans. 

Beslutsunderlaget signeras av VD 

och distribueras till berörda. 

Delgodkänd Beslut om att, oftast, någon specifik upphandling får 

påbörjas trots att projektet som helhet inte blivit 

slutgodkänt. Brukar avse visst belopp. Om 

delgodkännandet avser projekt med totalbelopp > x MSEK 

kan det villkoras med MB-information. Kombineras ofta 

med Gate 1. 

Beslutsunderlaget signeras av VD 

och distribueras till berörda. 

Gate 1 Är ett ”projekteringsbeslut” som är ett klartecken för att 

börja lägga ner pengar internt och info till IR.. 

Noteras enbart i 

Investeringsrådets protokoll. 

Gate 2 Är sista beslut i resp instans. Ett Gate 2 i sista instans är 

synonymt med ett Slutgodkännande. 

Gate 2 som inte är ett 

slutgodkännande noteras enbart i 

Investeringsrådets protokoll. 

Tilläggsbeslut Alla beslut som innebär förändring av ett slutgodkännande. 

Tilläggsbeslutet leder till och fokuserar på ett nytt 

slutgodkännande som ersätter det gamla. 

Tilläggs-beslutsunderlaget signas 

av VD och gäller som nytt 

slutgodkännande antingen solitärt 

eller i förening med det gamla 

slutgodkännandet. 

 
 
 
Kategorier(grupperingar) 

För investeringar finns minst två grupperingar: 
 
Efter produkt: 
1. Fjärrvärme – Produktion (och kombination produktion plus distribution) 
2. Fjärrvärme - Distribution 
3. Kyla 
4. Totalvärme 
5. TotalEl 
6. Övriga investeringar 
7. Big CHP 
 
Efter investeringsgrund (Class): 
Som framgår av tabellen är nyckelordet vid kategorisering efter investeringsgrund 
kapacitet. 
Vi har huvudsakligen två typer av kapaciteter: Produktionskapacitet och 
distributionskapacitet (ung. panna och kulvert).  
(Observera att en övergripande förutsättning är ju att utgiften överhuvud klassas som 
investering. För stöd i det beslutet konsultera dokumentet ”Gränsdragning mellan 
investering och kostnad”, Infonet.) 
 
 
 
 



  
 

 74 

SAP Kategori E.ONs definition Våra exempel 
04 Maintenance/ 

Underhåll 
Maintenance and renewal measures 
(each for the assurance of existing 
capacities) 

Produktion: Byte av upp till 50% 
av en panna eller kulvert utan att 
kapaciteten ökar > 20%. 
Distribution: Investering i 
ledningsbyten ventilbyten och 
kammararbeten m.m. vars primära 
syfte är att upprätthålla befintligt 
nät. 

03 Replacement/ 
Ersättning 

Replacement of generation and 
infrastructure capacity (not 
expanding capacity) e.g. building of 
new power plants as replacement for 
capacities, which need to be 
deactivated. 

Byte av 51-100% av en panna eller 
fv-nät utan att kapaciteten ökar > 
20%. 

01 Development
/ Expansion 

Capacity expansion, expansion within 
existing regions and markets, 
expansion of product offer within the 
existing product range, and so forth. 

Produktion: Investering i helt ny 
kapacitet eller byte av del i befintlig 
panna eller kulvert som innebär att 
dess kapacitet ökar med >20%. 
Distribution: Investering i 
ledningar och ventiler m.m. vars 
primära syfte är att ansluta nya 
kunder eller att öka nätkapaciteten 

02 New markets/ 
products/ 
Nya 
marknader/p
rodukt 

Capex for the development of new 
products including necessary 
capacity expansion, geographical 
expansion, expansions of clientele 
and of product use possibilities. 

Kräver ganska mycket och blir 
sällan aktuellt för oss. Används 
enbart efter särskild 
överenskommelse. 

 
Tänk på att t ex även en ny servisledning ökar ju vår distributionskapacitet och skall 
klassas som expansion. 
 
Investering eller underhållsåtgärd? – stöd för klassificering i gränsfall kan sökas i 
dokumentet ”Gränsdragning mellan investering och kostnad”  
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8.3 Bilaga 3, Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrundsinformation 

Vi presenterar vårt arbete och dess syfte, varför vi vill genomföra intervjun mm. 

Presentera sig själv (roll, erfarenhet, arbetat inom organisationen länge etc.) 

Har du tidigare jobbat med projekt? Hur är din relation till projektarbete? Arbetat direkt med det 

eller delaktig i annan roll? 

 

Tema 2: Hur E.ON jobbar med projekt och uppföljning 

Beskriva hur projektarbetet ser ut, med fokus (noggrann beskrivning) på uppstart och avslutning 

Arbetar projektledare med samma typer av projekt eller kan det variera? 

Arbetar ni med standardiserade metoder vid samma typ av projekt?  

- Tror du att ett mer standardiserad system skulle hjälpa projekt? 

 

Vad tycker du om att ta till vara på lärdomar? 

Hur dokumenterar och kommunicerar du kunskap från avslutade/genomförda projekt? 

Hur använder du kunskap/erfarenheter från avslutade/genomförda projekt? 

Vad tycker du om systemet som används idag för att samla in lärdomar?  

Hur värderar du användandet av kunskap/erfarenheter från avslutade/genomförda projekt? 

Ser du på tidigare projekt som input till hur kommande projekt ska genomföras? 

 

Vid projektarbete hur mycket tid lägger projektledare på uppföljning? 

Har projektledare tillräckligt med tid för att 

1. göra en ordentlig PCA-rapport med erfarenheter och lärdomar? 

2. göra tillräckligt grundliga förstudier, där man kan titta på tidigare projekt? 

 

Vilken kunskap är viktig vid projekt? Både allmänt och områdesspecifikt  

 - organisatorisk och teknisk kunskap 

Skulle du beskriva EVS som ett företag som lägger vikt vid erfarenheter och spridning av dem?  
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Tema 3: Framtida system för erfarenheter (respondentens egna åsikter) 

Hur skulle du vilja att kunskapsspridningen fungerade på EVS? 

Var hittar medarbetare den kunskap som finns lagrad? 

Vem behöver ha tillgång till erfarenheterna? 

Tror du att projektledare skulle utnyttja ett sådant system? Vad är hindren? 

Vilka egenskaper skulle krävas av ett system för att ni skulle använda det? 

Vad tycker du om en kategorisering? Hur detaljerad tycker en kategorisering bör vara? Förslag 

på kategorier? Organisatoriska lärdomar, tekniska lärdomar etc. 

 

 

Tema 4: Modeller, Muntliga och Datoriserade 

Presentera och förklara modeller, muntliga och datoriserade. 

Modell 1: PSF (Practice selection framework).  Målet med metoden är att samla in erfarenheter 

och lagra dem. Detta förvar av erfarenheter ska sedan hållas uppdaterat. Projektledare ska kunna 

leverera nya erfarenheter hit samtidigt som de ska kunna använda systemet som input till 

nästkommande projekt. 

 

Modell 2: KSS (Knowledge sharing system). Skapar en kunskapsbas där många kan dela och 

hämta kunskap. KSS syftar även till att ta till vara på människans associativa förmåga och 

tillämpa denna i ett datorgränssnitt. Detta skapar en bättre sammankoppling av kunskapen.  

 

Modell 3: Knowledge Elication Techniques. Modellen går ut på att man ska sprida kunskap i 

organisationen. Genom att ha en analytiker så ska man kunna “ta” experternas erfarenhet och 

föra in dem i systemet. Modellen är inte datoriserad utan bygger på muntlig kommunikation 

såsom intervjuer, föreläsningar eller diskussionsforum.  

 

Skulle du föredra ett datoriserat system där man lagrar erfarenheter eller ett muntligt system med 

exempelvis regelbundna möten/konferenser? Hur ser du på geografiska skillnader som finns?  

 

Kan även kombinera modellerna. 
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Ser du en fara i att ett datoriserat system kan bli allt för detaljerat och uppdelat i för många 

kategorier?  

 

Tema 5: Övrigt 

Har du något mer du vill framföra? 

Finns det någon som du skulle rekommendera oss att prata med? 

 

 


